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 سسدنلا حورلاو نئالاو بلا مس
 ةظني يف مانالا نويع ةكردت ال يذلا هلل دما

 ديج تارابعل | لبس باتك انهن دعب اما * مأنم الو

 هلو ل راج اديب عضو دك . تاراثالا

 تامانملا تعضُو اهك ةينلاو لهلا"ةي نيصلخلا

 رطاوخا ةيلسثو رظاونلا هيرغتل كلت نا الا . ةيريرحا
 لاثحإو ةيحورلا ةأيحتأ ةمالس لع هيبنتلل انهو

 ة ةمنلا ظنحو ةيناطيشلا دئاكلا ضفرو براجتلا

 ٍذموي فاّوملا اذه ناكو . ةيدبالا ةايحلا لاونل بمقلا
 مالحالا كلت ركلف . قيدصلا ٌفسوي نجس كانو
 نجلا كلذ نع ىكف ا يا

 ىف لاج امركذو .ايندلا هله راذ يف اهيلا :ئوأ رةراغمب
 هد-سسسصل



 لاف .ايؤرلل ليبس لوس رتل ل را ظ
 ف اف" تدجو ماعلا انه هت قل را

 تنغف مونلا ةنيب ينتذخا ادب هب تتالظتساف ,ناكم

 ةهجوو ير ابان ذل ذل اا اذأو

 .باتك هلي و لين لجر هرب 2 نع فرغم
 3 لوانعتر كب كلذ دنعو. مد ةق دق

232 

 لعأأ ااذأم لاقو الا مرصف 1 طبضب نأ

 "لعل ةلوح لكب ةسفن طبض و هين ىلإ ىضم مت

 ةسفنن .كلي 4 هنأ ريغ هيارطضاب مدال 0

 ب

 | يانا خارص لاح وه انه عا(6) ؟؟14ول(1) “

 | يف ةسفن ىريو ةسجن تقر هنن رب ىري يذلا هاياطخييلع هبتملا
 هنبب درع ةيجو فرصيف يدبالا كالهل ةدعتسم ءاتشلا لاح
 ١ د نيمالا ايلا وحن هتيلكب اهجوتم ةيذاكلا هلاما لك نعو هناذ نعو
 بد املا كلذ قيرطتلا هيدهي ًالياد و هديب هللا باتك ذخايو
 ' موزل ىلعو ةمثاملار يغ ةسفن ءاقش ىلع ع عاطي هواتي ام ردق لع. هيلآ
 يبي كلذ دنعو . صالخلإو ةيدبالا ةايجلل ابلط ميمملا ىلا برها
 دعتزيو
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 الرا اب اك ا ا
 يع قش دنرلب لح ىرجح 0 هتيشالت دق

 ل 000 تنل

 ؟نأأو 0 00 3

 .يحم ىلإ ةوذخأ ليلا كل حز ل

 0 ا أ وصل نأ نوجري

 اىماعي نأ اودارا وجم اليو . ءاكبلاو حونلاب ليلا

 د رالي 0 ضع دق لاقف لاح

 اولا انك ددلا هدح نم ناكاام ىلا

 1 | ديدهلاب مث هيلع ء رطاب مث دهجو دفة

 0 ا لجو. 0

 ناكو ٠ هئاتش ىلع حونيو ممل ةمحرلا هللا

 ير لصو اردد تيس فو

 سل سل دهس سس ووسام يو همس عدو سس صل
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 كأ أنه ىو 1 ةتيار دقو . مايا كللذ ذ ىلع مأد

 اذام لا ءاكبلاب :لوعأ م هباتكفأ رقي 0

 ةناك ك انهو انه ىلا اتفلتم اضيا ةتيارو ٠ ضصلخال رس
 نكي ل تننظ اي م0 ةنال 4 انكم تينا كر اا

 نامز لك يس س انلا كلذك رشالايخ مه راك و ربا ٍِج

 ايي يلا ملاعلا حالم نع شي الجر اوار ىف ٍناكمو

 ايبسالو وريض يف ساوسوب ةنوممي اهبقاوع ترم هسفن يف !بيهتم
 نوعرتتيو ةليحلا داسف دب نوفظي ايلا مناف يأ ىدلا ب ركدا
 يقالملا ه3 نرو.دقيف روريض قلق اوّكسي يل ةفلئخم ثاجالع هل
 هبابحا نع ةنودعبب نو باحصالا نو ا يوذو مالولإو

 ّلع فقو دق نري يذلا نكلو . يكل ع ةنوعنكو نيصلخلا

 مسن كرا ليك هنه ردت ال اهرش دال حل ةيطالا ةجاوس

 سفنأو 4 هنن صيلخت يف اداهتجإو ةبغر يرح اب هديزت لب هجاعزنا

 ضصوعو ادانع وب ةواسق هموق يف لعجب كلذو. .تيرخألا

 نوكيف. 2 درطل ّ؟ ةناهالا لع ملي يذلا طفلا ملخادي ةثفشلا

 فيت يف دهب ذخايف هسننب لزخي نا رطضا دق نموملا نثيح
 | ةلظي نم لجال ةرارج اياهم ةيطالا بتكلا ةوالتب وريم لج
 دم4# ٌهنم يذلا عرزلا كلذ عومدلا عرزب لاخلا هزه ّلعو

 ؟.:!عا ١)١( يدبالا حرفلا اريخا



 اال لاقي اجر كلذ دنع تيار. يضمي نيا ىلا فرعي

 دق لاقف . ىكبت كلاب ام هل لاقو هيلا ىلا دق ىلصحنالا

 عوقو يدي يف يذلا تا وم اديس ايل نايت

 0 : باهذلاب مث توملاب ص |

 ال اذال 000 هيلع ردقا ال ىنانلاو هديرا ال

 0 ةجزتم ةايحنا هذه نأ 00 تنأو كوع

 داك ولا اذه يلج ينردحي ن انيهاجإ كلل

 اذعتسم نكا ل نإو ةتنت ىلا ادا خربلا 30

 ركفتلاو.كالطإو ةنونيدلل اذعتسم نوكأ الف سب

 اذاماف اذكه تنك نا لاق. ىبا ىنلعجي ء ئذلارمإل وه اذهب

 ةاطعاف . .يىغما نبا ىلا فرع اال ينال لاق. 56
 04 د

 الا ترفل ف وتم نرفع عود

 شأ )١( 14:11 زحوا!؟وأ' ١:1 1يإو ١:1 بع(!1)

 ليج رعشي هلعجي ناسنالا باق يف هللا حور لولح نا ٠

 هللا طع نر. دعتربو مرهظ ىلع حوضوم ا لما ريغ اياطنملا

 دل( 7 ةيطنلا كك ءاملا ند بصملا



 ءا ىلا لاقو لجرلا ىلا تففلا تا ناك ع
 نقلا كلذرطنأ لاقوةحسإو معقب ءارو ام ىلا راشأف

 لاق . رينملا ءرضلا كلذرظنتأ لاق .ال لاق . قيضلا
 ىرت كلانهو هيلا (هيقتسم بهذاف لاق . نظا او معن
 .ةلمق نأ بجي ام عت ةلعرق اذاف بابلا
 لهبإلا كللق تيار ماايؤرلا بسلام 0

 دعبأ امو ضكرلا يف ذخا دق يجب سلا ل لاقي نر
 اوحاصف ةدالوأو جوز أر قح ور 00

 نودع دعشأو هينذأ دسف ا -رأ نوديزيف

 |؟:|طباو ٠٠ه:ااهزم )١( ا؛واكنالثه (1)

 قيرط ىري ناردقيال انامز ىتبي دق هسفن ىلع هبتنملا "طاخلا نا
 نوكت ةريثك ارارم ةيطالا ةرانالا نال . عسملاب نامثالاب صالخلا
 يذلا بابلا ىرب ناردقي ىل الم حتاسلا انه ناف . جردتلاب
 نيشتنملا نال ريملا ءوضلا ىري هنا نظ ةنكل ليجنالا هيلا راش
 | هلا حر نورظنيو ةيمالا بكا ملاعت ىلا نوغصي نيميقملا
 ؤ هب نامثالإو جيسملا ةفرعم ىلا اًيشف اعيش هدوقت يتلا ةبيعلا ؤ

 ظ
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 0 "الا ةايح ةايحا | ةايحلا لوقي وهو

 اضيا قو ا ال بره لب ا

 هير“ كارم مهنه ناكو كرر ةورضنيل ةناريج

 ناكو ٠ عج نأ ٌةوعدي نم مخثو ةددهتي نم مهو

 نعذل كالو دناعملا اهدحال لاقي فتالجر مهم

 أ امدع دعابت دق ناكو . امرك ماد اذري نأ نانيري ةابلظف

 اذا ٌبتَناجاي امه لاتف ليات دعب ةاكردان

 اح ا طول نا طيرنالا قا. قنا
 د1 ا كاملا كيد ناك منال كيال كلذ

 ارد زا 5 )ا ل 1 كنا نا كولا 0

 نم برها يف ذخاي انرح ضاخلا نا ؟ةو؟:١1 تم 4١(

 لضفالا نكلو.ةنع هدص يف لاعلا لها نم ةوايرقا ذخاي كالحلا

 فاطاوعلا كلتو.مدلإو للا تاجايتتحا عمضال يك انناذآ ٌدسن نا
 صالخلا بغارلا طاخلإو.ةيحورلا تاعانقالا بملغن ال ةي دسحلا

 2 اجاجل نودادزي امرادتبو هتبغر نع عجرإل هوعادي نب يلابيال

 مونم رارغلا يف اعارسا دادزي هعاجرا

 موكعك ريرشلا ملاعلا انه نع ةيانك كالهلا ةنيدم (5)
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 تس بي يا

 ناكم لأ ناطببت ايف 0 اذأو ةلاع ال ةكلاه اما

 ل هاف ٠ تيربكلاو رانلاب 5 ريقلا نكد كم

 نم 1 :|

 انلها كِ 7 دناعملا لاق اهبأ د يفاعواطت نأ

 اذي ال هناكرتل ام لك نال |[ كعبتو ان ازأنمو

 0 0 نائعبن اذإو ل 5 اريغص |ءزج

 0 كجوي قاطنم 0 كثير 1 يب يصل 2 نكاد

 ةبلطت 2 0 لاق . يالك انضم 0 ا
 ينا لاق . هده هيف امو لاعلا تكرت دقو
 0 اذه 0 ة نيكيمملا ةاطخما لاح نع وا رانلاب ةياع
 رادلل نو لكم مْ 5 ةبدبالا بقاوعلا نع نإلفاغلإو هتأنأو

 نيئفانملا د كالهو ءاضتلا مو اطل يلا 57

 .كالطا نم براطأو ةيطالاب رخاتشلل طاخلا ةريرس ؟ذه 50

 |وره ذي كل نيكاسملا ةاطخملا نم هريغ عنقي ن أ 5 ةر ١ أرك بغرب ةناف

 فيشكت بلذلا يف هللا ةعل نم ةرارشر غصا ناف ةاجنلا قيرط يف ةعم
 سادلل ,ةحاص ةداراب اهاذ

 خاصنلا ردت ال بلقلا لع 5 ةسم ملاعل أ انه بح مأد ام 0

 لففا اان نال ناسن الأ عنقت نا نيهاربلا الو

 ل لبا ريفا 0
 سس سر ض1 سس يي / | سس سس يصب | ص ب سب بسس



 هوس وسم تسي سمس حسا

 دامنلا يق وخدم وهو لئحتفلالو سندي الو ليال
 ديل ذات نا نيد بكل: لمعت نتا
 نا اد نكت كلذ نعبر يف تلك 3
 عجرتا كلباتك نم ابعدو تككسا لاقف . هدجت اذه

 : كارلا 18 يدي تنمخو
 دجوي ةنال 3 3 نزذل هبحاصل 3

 و اعيش اوليخت اذا نيذلا نينالا ةالوه نم 2

 لاقف. "0 ممسفنأ دنع

 "لل درق هارد ىاذلم نإ هكا ةقشتال ىلإ
 لأ اتاك ىلإ لا انوش يرن ام لضفا
 ىلا ملعب نوف لقعتو نب عجرا ىتمحلا ترثك دق ابجت ا

 )١( بعو و: طبأ 1١:ا

 ماف ممتقيرط بسح نييويدلا سانلا تلداجاذا (71)
 باتكلا ىلا ممم تيتا اذا إو . جاو تاضارتعالاب كنوبعتي
 ن. مهيغطي نيذلا الو البلا ل ةاذ اخ لاح مخاف يبلالا
 ٠ سحرل (90 هل ةلكا ووفر اقيوأغي نأ نوردقي س انلا
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 نعذيلا ئيسملا لاقف ."قمضلا اذه كدانقي نبا
 ناو.ةنع ثريخا لم قوق ببيمسض الوهاب ىقفار
 يللا يباتكيف كلذ ليصفترظناف ينتديصتال تيك
 نعذملا لاقف“ ةلزنا نم مدب تينت دق ةاوح ام ةقيتحل
 نرا ديراو يملا لوقب عنقا ترص دق ينا دناعملل
 أ تنلإو .ةمم يبصن لمجإو حلاصلا لجرلا اذه قفا
 || انه ىلا قيرطلا فرعتأ جاص ايل لاقو يييسملا ىلا
 ينرمأ يلحنالا هل لاقي الجر نبا لاق جلا ناكل
 ىلع لدتسن فسيح انماما ريغص يباب ىلا ةردابملاب
 اما . امم اقلطنإو .انب بهذا نعذملا لاقف . قيرطلا

 نوجا قارا الو: كيف كنيس رولا

 نيلحرلا كديتاترلا كلن 0
 للا نكي ال سابلا 'يرغا ىف عجل رضاؤل نك 19

 :4بع )١( مسملا عوشي ناهالاب صالخار ا يف كح
 لولا نيا ريكس انه ربيعا (©) ؟؟ ىلا ١

 جس سس بلآ
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 دا ييسر ةحقبلا ما اربع ل3 0 م ذنع

 كتبحاصمب ”جتبم يننأ يا اي كلاح فك نعذبال

 نم 7-5 0006 شد كناغملا ناك ولو

 وتس تام ةعلر ١١ اموطسو# ةروظنل كا ريغ فواخلا

 ءداح اطال قرشا نددللا لاف . ثبار ايكأني

 . ركل اكمو دو يضمن ثيح ةدوجوملا 0 يقام

 ابهفصو نم لع سبا ركذلاب اهروصت نا هيلا لاذ
 كلل ًارفا اه عفرعم يف كاتهأ لجال ن 0 نال
 كباتكت 0 اذن نعذملا لاق. ىناتك يف اهح ّس

 نم ل ةنال 5 8 0 ةقداص

 3 0 ربغب كي يملا لاق. 2 هذه

 مقسما طقملا ىلع اهضفرب دئاعملا ناف كلاس الا
 قفاربو نامز ىلا اهضعب قدصإور حرب امسي ةناف نعذملل افالخ

 ةفاسملا ضعب ى ويسملا

 ماب ني هللا مالك ةيللالا بتكلا تناك اذا ":| 2 9



 مااا مااا ملا 1ة7 ١ كككاظطاكااا100-1م000ميمم م مولا م ملل ل ل للا ام مم م ااا ا ا ا ا اماما م ملم اا ا يي ع يااا

 لدا

 انا 0 ىلا ةكلملا كللت ىكستل اهاطعن

 للحو | اماطعن دق | ليلكأ يف ١ يسم . كلاذ ريغ كلجوي

 كلذ عن نعذملا . ءامسلا َدلَج يف سنن اك ابل

 ةفرعم ىلا لوصولا ولا ضرركي فك كل ةلاع ال ةقداص 0

 راكأ ردي ال ةيفسلف نيهاربب ةنودهربي ةنسالفلا ثاف . كلذ

 رّشبي ليجنالا نال . اهيلع اوعلّطي نا ماياطخ ىلع نيهبتتملا سانلا

 مدن هالوه نأ ريغ ..نوجداتلا نورا لرد
 فيرشلا باتكلا اذه كح وهو ع لاو كنلالا نراهرإلا

 معماطمو مفوانم هي ملاوحاال ةتتفاومو مرئاض ىلع ةوالينسإو

 هب يرجي ام لك هيف مدع يذل مسرلاو مقاوشإو مهاجاحو
 كلذ لك ناف مج طوني أم لك ىلع هب هب هب لي يذلارودلا نم مهولق

 هللا نم هب. توم ناب مل دهشي

 /:1غيق[ك (5) 15 ىلا اتا ١ ويوزالثاع ىشأ (1)

 اهبوكب ءامسلا نعرببعتلا نأ . (؟) يع تمو 0:1 ا

 رمي يذلا بلقلا هي اًضراع اًريئات رثّوي دق اهوحنو ةايحوة كلم
 نم ةيربلا ةلاحإو ةّيِْتلا ناحلالاو ةّيبلا للحاو ليلاككلاب

 ط0 اممم ا

 | هل ةفرعم الف ةلاح هذه تناكنم نركلو . نازحالاو مالآلا
 صلخلا عرسي دجم ىلا رظنلاب موقل يلا ةيقيفحلا ءامسلا ةطبغب

 كا

 00 هكا اذا صاخلا ها ببسي ع 0 ةسادنلا 2 هتلئاممي و



 نال ”ثيزحالو ةلاكب كانه دجوي ال هنا يهسملا .اذام مث
 م لا انئيعأ نم رس لك نك بنو

 ميفوراسلا عم نوكن اننا . يسم أ.كانه نكن نم

 عم عينجنو ثرظن نم كانيع رهت نيذلا ميوراكلإو
 30 كاك ل نم ولا فولإو ٍفرلا
 اوس الو ىَذ الاد هاا

 نيعب ًظرحلم 00 ءأ دوري مم و

 لوفأ ا .نيرهادلا رهد ىلا لوبقلاو ةفأرلا

 ىراذعلإو ةيبهذلا مليلاكا خويشلا نياعن فوس اننا
 08 نيذلا اها يهذلا تمارانيقب تاييرتلا

 2 اوحرطو نا ١ متلكأو رانلاب مكرحأو مالا

 1 وم 0 0 كلذ 2 مبخر ايلأ

 انوا قيكباواكر و ءانلا يس اطوبغم نوكيال ةملا

 اههعنو اهعانلب ةبلق قآعت دق يتأأ ضرإلا

 ضار سا )ا ك1 |وررمألا هالو وو هش“(
 ١ه:|؟وي(4) هىلا!:ا ور (؟) ٠١١ 1١١ زروال

 0 االللا

 حس

 دل 17 ا: . د السا محم اسوم مالا لا



 ا

 هذه عامس نا اًمح . نرعذملا . ةيدإالا ةايحاب ملك

 غطا

 ظ

 ؤ هذه كالتمأ انكي لف. بابل الا يلد فييداجإلا

 ان نأ يسلب اهب انكارتشا ىل | ليبسلاوه امو تاريخا
 ٌْ .باتكلا | انه ة كلذ ما دق ةزبدنم ناكل بمر

 ظ ةكالتما ١ دي رنانكاذا ١ انارع 2م انيطعي هنأ ةنضالخو

 يعائساب خا اي تررسدق . :رعذملا انيولف لكنم
 ينك 07 ييسلا .اه 00 نيم 0 9 | هذه

 | نماغرف 54 يو اذ 0
 طسو ف ا ةلحوم رعولاب نب هابرق دق ايهيدح

 اطنتم نأ انب 00 سايلا ةعولابا ماا ةعنبلا كلت

 ل (2) 4ىلا ؟:ةوكك 00
 نق هلق تيب الو ةيطاملا ردي رمش نم ت0

 التم يشي يذلا قحاب يملا نم ةريغ رثكا نيح ىلا نوكي
 لجل بارطضالاو نزحلا نم لاني ام لجال كلذو نيناطب نكلو

 3 ٍهرييخ زوزو هتياطخ ا

 مس سيسي إي إي -ه بسبب سس سا سس سس سس 2 لي يي ري يي ا و سس سس سس حل



 كلت نير وم اهيف أ 0 1 ان لعاب 5 اق |

 بيرل تعفوف وأ ىرج ن يسم ضاخو ةابحل ظ

 هذ لالا لانو امكان ينظعلو ىعذا ا قيدناف

 ظ

 ظ
 ظ

 ناك نا نامزلا اذه لكاس ينتثدح يلا ةطبفلا يف |

 . ةعالا | رظعتن اذاؤرسلا هي ارضتفا مهن لوا اذه

 'ء كلريبكلا كل كلا اذه عدو اح اه نم جْرخأ ي ىننيل

 ا هك 2 ف كذا مث . كدحو ظ

 قئلطناف هتيب ةهج ةجورخ قفاوو ةطرولا كلت نم ا |
 اه ماقأو 05 دعل سلا 6 رب لو ةهجو ل ههيحو د اماه
 ظ
 ا سلول فراش ع اك يا كرام 3 ١
 نا بيرالو . طونتلا لاح هي اننقوت يتلا كركشلاو صالخما |

 سو اسو نمو هباتكيف هل هللا ةلاق ال انئيدصت مدع نا كلذ

 هب ىحوا اع اهروفنو داسنلا لع ةلوبجلا 5 تان ّرشلا
 ام كلذ نا ىنخيالو.ةقداصلا هديعإومل اهيب ذكتو قئاقحلا نم هللا

 اننايا صولخو ادنيقي 0

 نال تابثلا نودب ينكي ال ناعذالا نا كللذ نم ع 22
 | امال الخ هباقعا ىلع صكتي ةقلعج ن عذْلا تباصأ ةقشم لّوا



 لرب

 نأ 70 3 9 هتيب ةهج نود" هيبإ 0

 هل> ببسل جورخما ىلعردفي
 يلعب بقا ذا دايت كلذ

 لاق . انه كنانه لاقو دش هك نان رد
 هذه كلسا نا ينرما دق ليجنالا كل لاقي الجر نأ

 بيغتلا نم وجتنال تايلا كي س0
 لاق .انهه تطقس كانه ىلا ضامالا اني ينآلأ

 كالطلا ةنيدم ىلا عجرث 3 نايا ى 2 مو ةمزع ةرارح 2

 نم رارنلا بلطي لازيال يب يف عقوولو يملا نبا 1١(
 ند هاياطخرعشي نم نيب قرالا وه اذهو . ةنع داعتبالاو هتيب

 اًبلاط ميسملا ىلا اباد رظني هاياطخم رعشي يذلا ناف . اهب رعشيال

 ةنيدم ىلا عجري ةنأف امبرعشيال يذلا اهأو . دادمالأو ةنوعملا ةنم

 ةيزعنلا ُق مط كالملا

 نم ةاطخلا لذشت يقلا جملا ةعن انه دخلاب دارا (؟)

 ةيوق لب كالا قرغ |
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 أ قر لج سلخ دق اغا كقيرط ظحالت ملاذ ذاللو

 . انه تيعتشو برقالا قيرطلا يف تبرهن ديوس
 ظ جرجا اهي كيليتك دنا هل لاقو ريل اوبل مدق ظ

 ةسبأي رٍضرأ ىلع ه او 9
 "قير يف يضم نأ ةرهإو

0 

 > عارملا 4 تلفوميلا كلذ لل سسشف لاق: |
 ظ بابلا ىلا كالا ةني دم قيرط يف ةرثعلا اهذه تناك اذا |
 ا
 ةدس نورفانمللا3 ايل اهديبت يف رظني لاذايلف ىف ضلأ |

 لبقيال دجو لع تقلخ دقابنأ ل اقف. 0 ْ

 ساد اعاد هلا صيت 0 الم ال حالا صالا ْ

 امل 0 كلذلو ةيطخما مال نع ةرداصلا راذقالأو ا

 ام 0 ١ نإل سيلا ةعولاب

 ماهوأو ارك و فواد بدقع_ دا 3 هكاله

 )ا 0 أذهو ناكملا 0 عينت ةعئار

 1 ياهلا انهءاقبب كللملا رس الف هنجأ.س 2

 ظ

 /و وانك 00 115 0
 ةييسشيسيب سددت



 تفن اهلعل 0 هزه : ةنس ةكم 7 تفلا نم

 املقا تعلذبا دق اها ملعا ام عا هرم ميقتسيو

 3 ةولخخا ةيفاشلا مي فلا نيرشع نا |

 نولوقي ةربخا 34 : 1 2 . 5 تا 33
 ' انه حالصال نوكي ام لضفا لاهلالا هذه لثم نأ

 ميم از. الو كلل ذك لزي ل كل اذ عبو نراكلا
 دقو نامزاا 5 هللا ءانشب اهم ىلا قيس دج لك
 ْ |[ طصوممي نقر ودصلا ضعل عشا أَ دج

 كلت جايرلا تشوانت اذا امنا آلا ةءولابلا هذه

 ظ

 ٠ ظ

| 

 5557 , ولا هذه ةباتك تقو ىلا دالإلا نم كلذ (1) 011111100
 ْ "يعل نيتبو ةئم.تسو كفل ةئنس

 جريل طقاسلا 2 ةيربطأ نا كلذ نم ناب ١
 | اهءاذطو ضوملا نم ءاجرلا عطق ة الار ظتني الو طوقسلا الآ اهتم
 | 'ةلئكوأ نم جرخن نا | انسفنا ءانلت نم ردقنال طئاسولا نم انلع
 مصلخل ةأطنلا هللا ديعاوم ىلاريشت زومرلا هذه (؟) 1

 ا عكا عرس
 ا تميس ا 2تتلرى[ٌَ[ ظالم وو سم بع سمس و مس م م لا بي ؤ

 ضظؤ»0101110110101000000[1[1-سس
 2 2 سس مس عسب بمس سمس

 ا

 سس سس سس سس سس
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 كللائيال ت اباذإو نيب داكت الف اهرغ راض ظ اضدل |

 | كلتب رجا ةيث رآو ذلا نم ةذخاي ال انبيصيب نأ نا

 درا كف بالا لج قي ذككر لالا
 ةليج

 ىلاو تيب ىلا لصو دق نرعذللا 0 ءار علاق
 20 م.ن* ناكو 5 ل ةناريح

 ةفصي نم مخ*و. ةكلملا كلت نع عجرواكز ا تول ظ
 مهثو ١ يق يس ةيحاصم 2 هيسفند رطاخ ةنال قيحاب | ؤ

 لجال هتراسج دعب الذم صك هلال هب ل |
 يف داجت هنا الا ارمكتم الجم مهب ناكو.ةريسي ققشم |
 ةنوموليو ىهسملا نوبلني |وذخإو نع اوثكف ةرواحلا |
 50 ايالبلا ةطاحا نع ةيانك حايرلا هذه بويه .(1) ظ

 يف نوطنسي اهلجال ياا يهو اًيدح نيدترملا رئاوضب اياطخملا لبق
 هللا ديعإوب مهتث مدعل اهيف نوصوغيو سأبلا ةلحو

 دوجو ىلا انل لييبسال ةناف عيسملا ديسملا ىلع لدي كلذ . (5)
 ةنكلم ىلا انلوخدب الا لهس قب رمال ملس فقومالو ةددج ضرا
 .ةديطولا ةرغعلا نال يلح انسننا هاقثإو ناجلاب.

 اس سس ااا



 ان

 ىقنلا دق ادرفنم يني وهو يطسملا تير مثلاق
 .ِهيلا ًالبقم ةعقبلا ربع دق_لجرب قيرطلا قرم هي
 ناك يويندلا ميكا هل | لاقي لدا كلذ
 0 .ةرواج دس املا ا لا ةويظع ةدلب يف نك

 1 جورخ تاكو. سلا ةنم ىلا يذلا ن ..اكيلل

 سانلا هب تندحتو فار | مالا كلت يف هربخ عاش دق

 عمسو را ويسملاب قتلا الف. ميكحلا 0

 ةلاحأ هذه يف يخا 1 فهل ا لاق هلت

 ةوظاال اس 0 | هذه نأ معن ي 0 ةركدملا

 بابلا كلذ ىل هاذ ىنكل 0 كل لئحأ ادا

 لقث نم قثع 1 ةقيرط ىلا طنا كانو صا

 يتيح مسر يبيبحملا ىلع يويندلا مكحلا ةروشم ثرأ (1)
 روعشلا نرا نوعزي نءذلا مهسفناب ميسننأ نيرربملا نيظعاولل
 ةديعب ةقاش هللا قرط تاو لتعلا فءض ىلع لدي اياطخملاب
 برغل ينكت بادالا ةسرام نأ نومثوتيو زعبلا ة.داع ةفاسملا

 هللا ةعل ىلا
 مخ سسوس تي تم و سس ومس سس سس ستة سس مع يس وب بسس جوج وي تن سو سه سس م و يبو يبس يي كل يس حل سس سمسا



 اثر

 ييسلا لاق. دالوأو ةجوز كلل له ميكحلا لاق. يلح 5
 الو مم يبت 01 ل لا انهب 0 اي معن | ظ

 لاق . دالوا الو كل ا أ ع

 ييسسملا لاق . كيلع ثيرشا اذا يتروشم لبا ركل
 7 مكحلا | .املنم ىلا "جان يننال ةحاص ت 7

 نأ نكيالذأ | ليحل اذه كنع يقلت نا كمن
 77 2 الينا ىلا ا معننت دلو

 لها اذه ءاتلا ىوس ٌبولطم يل سيل . ىبسللا .كلذ

 دا اندلب يف سيلو ىيغنب ةيقلا نار دقا ال ىنكل يتع
 قيرطلا هذه يف قاطنم انا كلذلو نع ةيقلي ناردني
 قيرالا هله يف يضم نا كرمأ نم . مككلا ةنم قلعال
 يا 4 لاقي ليلج لجر . ييسملا .ةنم ىتتعتل
 نمرطخا الو ٌريعا ايندلا زد هلا ميكحلا

 الخ قض فوتو [تيلعذكلل ا هزه

 ل م

 1 0 ا
 سس سيسي -بيبببيبييييلمب
 سؤ هه سس سسسسسييبيبييبيسببييبسبم

 00111 ح ذا“



 9 ده ضعب تفداص دق كلا را 037 7
 معا نكلو . سايلا ةعولاب لو كليلعرظنا يناف كل
 0 لننردو دتلا لوا يق ةعولابلا هنه نا

 | كناب كرذنأ ان أو ائس تكلنم تك 2 :رييصل

 ًايرغد افوجو ابل أ ع قيرطلا ا

 دباحت كنا لادالابو امالظو الذعو أنانو 8

 لك لاوغاو البلا نم ققراط لكو رمش تول |
 يقلن اذالف تاقنلا ةنيلا ,. :نعرزفو تبق دقاله

 .بيرع لحجر ن نم .كلعاّئساب احد الامل هزه ُْ كلسفن

 هزه كت لع دشا للا اذه نأ يديس اي... وسلا

 يئقتعي نب ٠ اهدعب -تبصضأ 43 الف مالا

 9 ! 4 .يدب : يذلا 5 اذه 0 نم
 06 اوقعلا - اقع سانا تناضم كلباصأ دقو تلضاظ

 اميف نووطتسيف مثراوطا قوف رومأ يف نولخادنب

 هد سشسيييسييسسبل



 ل

 معا يف يبس . نولعبال ام كالتما يف اعط ةنولتجيال

 . ميكا لمت | اذه نم ةحارلا وهو ةكلتما نا ديرا ام
 0 كسرت لاو ةحارللا 3 قيرطلا هذه بلطت تفكو

 ك1 | كلت دل «ةدنطأ 0 0 اهراطخا

 رطاخلا هذه.نر شاملا 9 5 كيرت > أع 0

 يف اذوه . مم 5 ار ا 5 1

 اذ الا 1 ل ا لاع فلا ةيرقلا كللت

 ةوالن يف نيعرو سانلا نوكب يغتريال يويندلا مكحلا (1)
 دنملا باتكلا

 | 6 يتلا ةريكلأ ةعارجلا تررع ةيانك بادالا ةيرق 7 ظ

 ركل لا كلو حوملا لئاشنلا ىراتو ةميماللا لئاذرلا

 ساكو ءانمة تيم كولسلا أكف نا مولعملا نمو . هتبحتو هللا ظ
 ةيجراخلا دئاوعلا يف رصخنيو تاذلا ةبحم نم جتني ةنال . مدودصقمو

 ايلظع افالئخا فائخي كلذلو . ةريخالا بقإوُمْلا ةهج ىلا ريس

 تايملاعلا نرع دّرِلاو عضاوتلاب ةنرتتملا ةصلاخما ةعاطلا نع
 يودسلا ميعنلل ادحا ل



0 

 ريبتخ ةربسأا

 او . كلذم 00 ملعأ انإ 0-0

 ا : 72 ا 0 هآنلا

0 0 
 ام لكشتم ك ا مد وقع تلعز 3 تلقت 9 || اذه ثي ةرينك

 كلاس
 ا 0 1 م 7 مروتس بتفطللا 1 0 ل

 3 ّّ 1 هو هناك اكلذد 0 38 ١ لل نمد 2 7-0 ةءادوأ 0 : 0 ١

 رضح كنجوز 0 اف كامن
 00 دقل 1

 0-5 0 ماو كيلا كدالوأو نك 5 1 هيف بيط 000

 زومرللا قب يذلا بابلا ا 0 3

 ثالو . جيلا نع وب || اه كسلا 2 |داضب هذلا 2 0 ْ



 ع ١

 كلذ -هءايس دنع نحلل تلق كغتشاف لاف

 يب ردجالاف كلا هازل راع نا لافو ثيدحا

 ا يالوماي خقيزطلا قيا مي لاقو . ةئيصنلا لوبق

 كلت دصنا مكحلا لاقف . ليلخلا لجرلا اذه لزنم
 اقةايا وهف هلا ىل هت _لزتم لوأو اهارت يلا ةلهلا

 يس ذأ او ىوالا هتيرط ن - جر نأ يب بسلا بدك

 ةمعاش يف اذإوللا أبت 0 - يسومانل قير

 اسقف اقيم قيرطلاب رمت م ما ىأرو دج
 اذان ئردبالا عشر .٠ تفتوف هيلع طبيف هب ري نا ين

 ناك م لهنا اص دق ةلبح نراةل ىكارتف عنصب

 ل يي سيشل ؟ يس يس سس بباب يسلم

 0 2 ةعالدب ردت اذ :اب انشو ا ا

 نايا 4 قانلار ريملاو ؛ مهلا ةعاطبر زيت ةثيَر ام :ةدانضم

 ىو د 1 ىلع 4 دل تاوبشب منعا ةداضك جسما

 ليك تعدل ةنال ان رحم هددع عوجرا 0 0

 كلل طوس للف ةفاخخ هيل ءعاطو لانا ىلا هتان لجال

 ّض ةلئاطا ةعب 0 كنانغعل عيج نا أثميس زوو قو نع اهب ىف 9 ةلجلا
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 1 007 ا را جرخو

 شعنريو قرعي: ناك هفوخ ةرش 0 قرات

 | ةسفن تآلتمإو ميكا : ةروش“ ىلا مغايصنا ىلع 2
 لبقأ لق يلوخالاب اذا ويلا زكر هي

 || رظنو ةنم ىلبجنالا اندو. # هذي ة طقسف 0

 .انه عنصت ام كل لاقو . بضغلاو ةسوبعلا رظن هيلا
 ل اناس بنور ةيجاناوا 0 !ذ ٠ ىيسبملا اهيا

 ا راض ةتدجو يذلا لجترلا تنا نأ ليغ ١لاقف

 .يديس ايوه انا ل ييسملا لاق. كالف ةنيدم دنع

 1 . قيضلا 5 قيرط ىلا كا :يدشأ | ل 1 ليغالا لاف

 فيكف ليجنالا لاق . يثلوم اي ىلل يهسملا لاق
 ١١١" ؟:يعوا 1 ىلا 1:15 رخ (1)

 ةيرق ىلا قلطنم وهو انيس لبجي زانجي نا يهعسملا ٌدبال (5)
 ةلطاب هسفن نب ةماقا يف ةلوامغ لكىري يمالا بئانلا نال بادالا
 | هللا ةعيرش عم ةقالخإو ا باق لتصل ناني رانك

 ١ عيمج ًالاح 4 هيلء طقس نأ 0 دعتريو فاخي كلذ رادتمب

 2 سس 2 ةسخ دم مسظسل © ا 1م طش ها سل مم خس فشل مصل تن اسال ااا 00 ااا 1|1|1[11ز1ذ1 1 1 1 1212121212ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2 2 2 2 2 202 2020202 2 2 يمن
 س2 22252222 22 م وعبر ووو ثا ص سلو سومو و يوت و ستسم و وأو سنا م تسو و سو جس ب سم جد عع سوو ووسع وس ع و سس يو وس وس و م ص ويس ع سس وس سس يس يس و وو ووو سس 000

 ةديدش ةمقنب اهءانعل
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 حسم سل لل للا

 نه تجرخ ا. يفن لا ًالجاع اهع تع

 قا دجأ يفأ عن |الجر تفداص هانا ةعولاب

 0 لفالا. يلح نم 00 | ةي 1 ظ

 يلج جر هناك ناك. يهيسلا . لجرلا ك
 ىلا تيتاف هيلا داقنا 1 اًريخإو ي ٍس مل 5

 0 0 ىلا ا انه

 لاف اذام: ع يلع طبق مدقل نزا تشع

 يلهو يتيرط نع يفلاس هن 0 0 را كلذ كل

 قيرطلا كلت فواخم نم 3 ينرذناف ةتربخأف

 هذه يف يل ةفصو لجر دي نع ينجاح ءاضق يل نمضو
 اممدصقو هبالكب تررتغاف !هتيرط يل لهسو ةدلبلا
 اذام معاالو تنقوف ىرت اوك انه ىل تلصو ىتح

 . هللا مالك كيرآل ًاليلق فق ليجنالا هل لاقف . لعا
 0 يفعتسنال يليحالا هل لاق مث .ادعترم فقوف
 0 رم اوفعتسا ذا وجي ل كلئلوا ناك ن اف
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 | يذلا ن نب كتر من ىيغنالا 02 0 ضرالا

 نأو 0 ناجل ايف ,زابلا امأ ضيا لاق م : .ءاملا نم

 كلا لطبق انا اما لاق" ينل ب شال كير ١
 تددصو للعلا ة هروثه 0 0 يفثعأ دقو ءاقشلا

| 
 قيرط ثعبتو مالسلا ليبس .]تزع كلنإ أوطخ |

 ثيل _- هيلجر دنع تقول يس يسع 1 . كالا

 كلذ يليجنالا.ىأر امو . كلاه ياف يل ليولا لاقو
 5 فيدختو ةيطخ لك نا لاقو كيلي 1500 كم

 ند نمر اك 7 نال

 هتداعك ىلجنالا ما الق دعلري ضو كللذ دنع ىسفلا

 م ىلوالا

 كّرغ نم كي راف كمعمس ينعرا ليجنالا هل لاقف

 يوبندلا ميكحلا وهف د كّرغ يذلا اما . كلسرا نم إو
 هذه ميلعتب الأ يصاعنيال ةنال كلذب فرعي انا رخو

 :اأْتم (©) ؟دن١1 بع (7) مهنا هجع (1) ظ

 يي ع سس سس سس م ديكس . آالث) ٠١ ويوكا
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 بجي هنالو بادآلا ةب رق ةح نكس وكلاذلو الدلا
 0 ”بيلصلا نم ةصلخب هنوكل ميلعتلا كلذ

 ظ يلبس جيوعي كارل ل اني 1
 كال نّضنت لجرلا اذه ةروشم نأ ملعإو .ةهتسملا
 كو قالطالا ىلعأ غنا نأ يشد د ةريرش تاي

 كللعح يف هداهتجأو صضالخلا قيرط يرحل 3

 ا 0 ىلا كاب 000 7 7 ْ

 ةروشم تضفر دق هزه 2 يلزجل 0 كلل اقتما
 نوتيلا هللا فرخ كيسويند مم ل :رر لجضل هللا

 قفو قيضلا بابلا نم ا اناردعلا
 ١١ :1لغ م هئ4 ويا 01(

 رعشي نأ دعب الا ةيلجنالا ةيرعنلا ل دحا لصم.ال 29
 نم رذنحنلف . سومانلا لاعا ضفريو مهرب ىلع لاكتالا ءوسب
 نال لاعالاب مث ةيعنلاب "لوا رّربتلا ةيضق يف يتومادلا 0 داحتالا

 عضنو انسفنا عقرن أن اناغحي هنا ىتح اعم 0 0 كاذ

 1 اكول ا (4) هربو عون |

 بسسس بسسس بسسس

٠. 

 ااا ا ة؛(بحب تت ب بيل 70

 سم -
 1 سس موس حمس سس سس سس سس يس حس رح يصعق هسا هس سقم رس ع همم هس هس سل 7 كال
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 ضااماضيا لوتيو. هلا ل
 ظ 6 ةايحل ىلإ يدوي يذلا قيرطلا بركإو بابا
 هوفر هكب كدر ثييخلا انهو ةنودحي نيذلا م ؤ
 / نإ اناث . كالملا ىلا كلب يضفيل قيرطلا ا

 | بجي هسذلا بيضا كدهارك يف هدامتجا ضفرت

 / نجلا ١ بر لاق دفن“ 2 روك ىلع كلضفت نأ تلدلع

 ضغبي الو ىلا يناي نمو 27 هانت رجلا

 الف ةسفن ىنح هناوخأو ةنوخأو هنو ةارمإو ةماو ابا
 ا دا ضفرت نا لاث. "ني
 نأ راعتو نامل | ىلا ةيدوملا 3 املا ىلا كانا |

 كرحي >5 ,دقيدل ره ىلا كفؤصو كبر كَ دق

 ىهف يمومانلا يأ هيلا كلسرا يذلا انه امأو 0

 لج ب قر 2 0 لع تو أميني عم «.ةليطتمملا | ةمالا

 [”وؤ م:1 1١١ بمعب 5 |4.:/ تم 55
 :رارم [ 5:15 ويو 5 ىلا "ال٠1 تيمو [ 1 نول 9

0 
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|| 
 أ[

 الهو 0 عي نأ وجرت 7 ةيدوبعلا يف 6 |
 11 نم كلا نأ ردقيال يومأنلا ن | ىلع ةعطاق ةح
 | منأو .اًنيا اًدحا قتعي الو طف انحا قي لهو ك اج |

 لاعاب نال سومانلا لاعاب | اوربت ن اا ا
 مكحلا نارّرُث دفق . وامح نم 6 ودبل تونا ؤ

 ١ فطللا ةنباو ترشاشغ يدومانلاو دل يويندلا
 0 كلفعس نأ ردقي مؤ م ل

 | ىحت مظع توصب مرصو اذه يلوجالا لاق. رد ظ
 نان ثزالك تجرخ دق اذإو لاق ام تابثال ءامسلا
 تدعتراف ةنحت اسلاج ىهسملا ناكهيسذلا لبحلا نم
 0 ل 7 ا ب فنار هنو
 ةنعللا تحت ةناف سومانلا لاعا نم ناك نم كل
 ظ يكل عوج تبثيال نم لك وعلم بيك دنا

 ا

| 
 ظ
 ا

 0و )01(
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 يبس : رد دتشإو هب ليل سومانلا تانك
 ةعانلا نفليو يكبي لعجو توملا الا رظنني نكي ملف

 ةسفن اين هةسوندلا مجدا نيو ةنيب تعج يلا

 نعاس هعفرصو ةيدسلا ليلا ا د نر
 ىف لد يالوم 0 لالا لاقو: ةمقتسما ١ قيرطلا

 هيما اناا يلعلو اذه دعب الاجر

 نا يلجنالا لاقف . ينيطخ رفغت 3 لهو قيضل ١ بابلا

 حالصلا قير م تك كلنال دج ةبيظع كتيطخ
 كلش كالا اذه بادب نأ الآ ةمّرْغا فى 0

 ةيناث دحت نإ رذحاف تنااهاو رشبلا إهقرونشةنال

 00 ةبضغ دّقتي ام دنع قيرطلا نع لضن البل

 ةيظع ةوالع سومانلا درجم م ىلع لاكتألا نا ٠ لق!(

 5 ميشا ءو ىلا ناينالا ن نع اندصي ةنإالإ يبسملا ب بيلاذأ

 | انسفنا كلسع هنأ ىتح رّربتلا لجإل جسازب نعو نارنغلا رما يف

 قيلي ال اًراخقفا انالمو ةيدوبعلا قر يف

0 
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 يااا اتت اتت. 3ك... تتقن( تاقتتتثة: تا :تادادحطس_ ستاند دادس 09020200 الت مم م وى
 ل يس رسل يه سل ل ل يس 1 ل 1 ل يا يا. ا وو د ل ا ل ل ا صل 2 س2 2 مس مس سس سس سس 0
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 ةلبقف عوجرلا لع يجيسملا لوع كلذ دنعو
 ارسم يبسملا فلطنإو جاجنلاب هل اعدو يليجنالا
 ار د نا علو دعانا تنايال
 ىلا ادهني اهيف ذخا ىتح امرت يقل ١ قيرطلا ىلاراص
 اوعرقا هيلع ايويكم ناكو .قيضلا بابل ىلا لصو نأ
0 2-2 
 لاقو ارأرم بابلا عرتف مل جت

 لكلا ترحيب قونت ا" انفاق "كارا :بلهو ظ

 ظ
 نم هل لاقو ةدوجلا هل لاقي ”روقو ضخ ىناف

 01 يفأ هل لاق . كيرت اذامو تديدأ نيأ نمو علوا

 لبج ىلا بهاذ كالطا هني ذم ند مداق لقنم 2 طاخ

 نا يل ليف دقو ينآلا بضغلا دره ّوتال نويهص
 . لوخدلا هس يل نذات لهف .بابلا انه نم قيرطلا

 ْ ط نامياب هب عافشتسالاو َّ ةالصلا يف ةذه ا/:1/ تمم (1)

 هيما مدي اياطختا نارنغو ةحرلل ٠

 طل
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 هقفو يبل لك نرم كلذ ديرا يفا ماركو بح لاف ْ
 اد ىلا ةلجر ىتلا الو سلا لخدف بابلا ]

 يهسملا لاقف هاي اتطننغ لجرلا ةبذنجا بابلا

 بابلا ةلباقم يف اًجرب انه نرا لاق .يثالوم ايانه ام
 لا 05000006 منو ةدونجو بويزاعب ةلزني

 لاق. بابلا ىلع مهولتقي ميلعل ماسهسلاب مهومريو

| 

 ؤ
ْ 

 ةلأسغ. ةنم تبرطضأو أذهب تررس دق يننا يب |

 2131111111522552525595959/5/52500000 0 تت ضبا 21001111120000 يي لا ااا ا بيلا

 ٠ ) )1انه نو . بولتلا ينصتنملا ةاطخللل بابا جتني هللا نأ |

 | لبقي «لطاخ لكك هلق لك نم انام هلوبقب عوسب ةبحم ريظت |
 ايلا ىلا تغيليالو ياسلام دن راذكم .ريال وهو هل
 ا ْ مل ديربال ةنال اونع مالبقبو اًنارع ةاطنملا بحي ةناف اهيكترا يلا

 ا رولا و |

| 
| 

ْ 

 ا

 | مال ءايرلاب نولصي نيذلا براحجمال ناطيشلا نا (5) |
 | ٠ ةدابع ةنوعدي ام ماما يف مهتزبال نم, ةدارأا رود اسيل ْ)

 ظ
 / انهو بلقلا قضينا نرمُوملا ةللص صوصخملا ىلع هزكي كل
 ةناجانم عطقيل ةبذاك سواسو رقريض يس ينايو هماهس ةممرب
 عما



١1 

 ؤ ليخنالا نا لاق . كانه ىلا انها نبع 8
 كنا يل لاقو . بابلا عرقإو انه ىلا هيبجا نا ينرما
 اباب كماما نأ لاق . لعفا اذام 0 تنا
 نالا ىهسملا لاقف.. ةقلغي نا دحا ردقي اليم

 اذا. ب اولا لاق هيسدئادش زامأ تح 3

 علطا يناريج نم 8 ١نسيل نال لاق. كدحو تيتا

 مم دحا | فرع لهو لاق: تعلطا اكو رطخ ىلع
 خلوا نور يدالو اوبينارما ن | من لاق . كئيب

 0 يرثا نوصل | اوناك مهكو يف يناريج نم ضععبلا
 .كذربل مهم دحا كنعبتي مل أ لاق .فقأ لو تفنلا ملف
 نم ءاجرلا اعطق ىتح نعذملاو دناعملا ينعبت دق لاق

 كين ينتفارف نعذملا امإو اقنَح دناعملا عجرف يعوجر
 قيرطلا] يف انتبخرتحا ى] اق .:اكلع تبني ملاذامو لاق
 جورخملا هل رست الو ايف انطقسف سأي !ةعولاب
 مظعل | كلما اذه عديل لاقو هقير ل عج لفجأ

 ااا 1““ظكلناك“““ل“بب#طخلاّااااتذ#ذتذتذ لا ا ا
 07777111 دم هه ل ل يي ل يب ببي سس يس سلا
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 كلملا رغضتسا هال نيولا لا كك
 لاق .ةريسي ةقشم هلجال لذحي ل ىنح انكم يويسلا

 نع قنا تلخولو نعذملا نرع قحتا تلق يفأ

 / اناامإو ةتيبنىلا فرضنا هنالةن قرا سا
 عابتاب كالملا قيرطالا صال ني ظ' نع تيلقناف
 راشإو كلفداص لعل أ لاق. كيسويندلا مكمل يار
 . ةلفم ٌنشاغلا ىنومانلا ني نع ةحلزلا تقلب كلل
 لبجلا ءافلت ىلا تلصو الو .كلذ ناك دق متن لاق

 لع طبه نأ تفخ هبناجي يسومانلا تيب يئبملا

 "| تيسر تان دق وي لاذ ا

 نوليلق <تييختملاو نورينك نيوعدملا نال هلحو اببلا لصي
 ةناف هبلق 2 ةيثياح ةهل زاد 2ل1نحم 0 ] 1:1" ٠ تمم

 اينأيف ةنئانلا هللا ةعن ىلا دجلا لك بسنيو هسفن ىلع يزخلا لبحي
 هايربكلا تي: ةيناجلا ةهنلاو .نيفلا كزيب وهيب ىرتلا نف اذجوي
 هدالخو ردرإب نودحرفي ةاطاملا لعجيو ميسملا عف رو ظاخلا عضتو

 يدبالا
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 . تكلم كلذ الولو ةنم كرارفب تبصا دتف نيريثك

 ليجضنالا يلا لسريو ةنمقمحرب هللا ينكرادتي لولو منلاق

 ل ا ا اع لا كمر
 4 7 1 ءاقل راك ١ لج كلذ

 لو ناككا انه ىل اروح 5 يذلا هللا ركشأو

 يل ١ تكيال اننا ل ينم طرف امب ىذخاوي

 لا ليي نم ان ىلا كلانا لبق لعف ام لع ظ
 1 يبس انفع أني ا ا دى مرخأ الا

 كلل لل ملست نا ينبني ف اةديرطلا كير |
 ءاينالإو داك اهيقف يللا كاما ةنيشلا قيرطلا
 | بمرلاف "اضخم مقتسملا طخما ىلع يو ةلسرو عجسإو ١
 0 مل ةيئيتح ةمالع هذه 5(

 دل الو ةعانإت هئافو نم 5 000 هنا ةمعنلا ىلا تيت لك |

 كالطا ن ه ةتاحن بسي لب د كاوا ها

 ةرهابلا هتردقو ةيناجملا هتوعلو هللا ىلا صهلخلا قير ط يف ةنابثو ْ

 ؟]/:[ وي 7

 لع ةولذ قم تلا بانل ىلا لخد اا. يمينا ا ل
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 املا هم عاف رق قرط نم 0 2-5

 له هكلاذ دعب ا يسال ا مل

 لاقف. هيلع لزي لن ..ك هبال ةنع هل مف عفري 9 اردتي

 نم تسل كانهو صالخملا 0 أ 05 ىتحربصأ

 باٌربلا هل لاقو رفسلل ابهاتم ىيسملا زربف . هتاذ
 ىهو ُهباب عرقاف رسفملا تيب ىلا يبهتنت ليلق دعب كلنا
 ىسللا و 0 روم لأ عاظع ا هلأ ماش 5 0

 لعجت . هانا ةاتأ 5 ا تيس اودعي قلطنأو “ عدو

 يف لاف . اذه ..درم لوني لئاسب اذأو تثايلا حرفي

 0 هيلع تيبلأ اذه در ف ةرعل ند 4 لق 06

 1 ةنوقفأوي 8 ل 0 0 < ا 1 هيسفن 0
 ثأو ام ر أونقي نأ مزنلي 5 دحاولا ن أف ..دنيويمملا 0

 أ <: ثم 00 قيضلا قيرطلا يف رخآلا
 ك0 م + سم

 2 سا 6 7

 اهب لضب ل 8 ع ل أبهت م

 52111111100000 ححللا7اككبح ح ح7 اا

 1ظ0101010101301010101010901010002010111108060808080808080808080]2110 080808000020000 | || | 111111111
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 دق يا لاق .ديرت اذام ىهسملل لاقورضح . ايا ىل

 دقو نوبيص': ]ج الاط كالا ةنيدم نم تحرت

 ومار دلع بسال لعسإلاو 0 يل لاق

 20 امالي ثيابا كل ينا قيرطلا

 د كا 7 00
 خثو الخ ىلا ةلخدأو احابصم هل ءاضاف ةمالغرمإو

 ٍصخم# ةروص طئاحا ىلع اذإو يسم زظنف كانه 38

 تاك هذي قو ءامسلا وحن ةأنيع ثصخت دق بيهم

 ارو ماعلاو هيتفش ىلع 55 قحا سومأنو نسح

 هسار قوفو سانلا فطعتسي ةناكثفقإو وهو وربظ
 نأ لاف ,ىدلوم ]ب اذهرام لاق. بهذ ىررم ليلكأ

 لاجرلاب ساقيال مظع لجر ةروصلا هذه بحاص |
 باتنكاو يك فاح 0 باتكلإو هنبع 6 37

 ل

 ناذللا ه ةنرانإو 0 حو 0 ات بم انه رسفملاب ذارلا 1١(

 يف يييسملا امآر ينلا رظانملاو . عيل ىلا يناي نم لك ايف كرتشب

 هللا نم نيلعنملا | عيج لي 1 ةياككرسنملا تي
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 [اسشيصسم تو:
 0 فصرعل ن 1 0 0 ع لد سوم اجل 7

 ةرابدأ امأو 2 . هقو ةولا يس ت6 ضب الم ضماوغلا

 ليلدف وسار قوف بهذلا رك قيلعتو ماعلا نع
 ض و

 مديس ابح اهب هئاردزأو ةرضاخحنا رومالاب فانتا لع

 نا لءا لاق مث . ينآلا ملاعلا ب رفإولا ءازجلاب هتقثو
 ناكملا بر نزال رثالا لوأ يف ةروصلا هذه كتيرا

 ميك 0 ةيانطأ اهبحاص ىلا ضو لق ل هيلا يضاملا

 3 ام لع ظفنحاف . اهب رم يفلا ةرغاشلا كلاسملا

 نأ عم - دش ةرك كلل ى «ءأرتي نم كفداصي الإ كروم 3

 2 ا 08 حا ىلأ اة لح ةقب رط

 . قداصلا يعارلا تافص ىلا ريشي انه لوالارمالا (1)
 نأ ءامملا 6 ٍِرط نع ثمتحت ن اهرضأو ر ومالا مما نم نأ معأو

 ةبذكلا نيمأعملاو ىَرجالا كرم تانمالا ةاعرلا زيي فيك فرعي
 مهرصت نسح داسفإو سانلا ردغ لجال سيلا ةمراهق مث نيذلا

 سال نكس اشم اتفانم ايري در
 عااطيال نم نال. 70 ل قرم نك نا كمال ةاعرلا

 .:ر ومالا 0 ضغ ام ابا ف | ردني ال هللا 1
 مح حدس
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 دق ةيظع ةف نع ىلا ةلخدإو هديب تكلس من

 . ةسانكلاب اهدهع لوطل !اهضرا ىلع رابغلا شرف

 عرشالو . اهسكي الجر رسفملا اعدو ًاليلق اهلارظنف
 قنلخي داكىتح ىيبسملا ىشغو رابغلا كلذراث اهسكيف

 ه1 رتل رت ا طرمإ و ةيراح ردلنملا اعدق

 اذه امو يبس ا رابغلا عطننأ كقايحو تشرف

 ناسنأ كاف نع ةيانك ةفرغلا هذه ن ١ لاق. ئديسأب

 ةيطفخلا .ىرع ةيانكر ايغلاو ليجنالا ةمعن سدقتيلا

 يد للا ند ةدسفما ةيبلقلا نئانذال]َو ةيلصالا

 ياكل تنقل 5 00

 0 نأ 0 رابجل 0 0 5

 هعابتا 3 000 ا .كلذكو

 د اا لم ايغ و ةلاهج نع اًيئان ارطخ اًرم

 وك درع لال ركام اناوتم ًالهاج اًبيبط هسفنل ذي نر
 بطلا ةعانص بابرا



 كر

 ةنال سلا | أ ال سفنلا فيس اهديزيو هبف هيف اس هوقيو اهيبجي هنأ
 عام ” سرب 0 ذأ دومحو . . اىلالدال هوف 0

 هتبوذعل بم باقلا -- انح ليال ثا ١ ىلا ربش

 قتيل او اهتأميأب 56 9 9 ةيطخما در 2 و
 ظ لا كلم اهيف لج نا ا

 مالكلا ١ أأنه ل | ملحم يف تير غلاف

 2 3 رف رجا ىلا 2, 0
 عا له فراقلا ابا نع 0 عاو ١ 1:5 فأو

 0 كل قل لسو ٠ كا مالا تع رأي مانا

 هي ةيطتلا تراصف ةيصولاب كيلع تّدتشا ةدسانلا كناوهش
 1 ةنيم ةيصولا نودب ةيطخلا تناك امدعيو : ةوهشلا لك كيف
 نوباسلا كئاجر نع ّتن ةيطخلا كيف ةعيرشلا تيحا
 ا 1 :نروكش الإز تالا 1 ةعاطب رّربتلا

 : لق تنك اذا'نكاو . ةلطايلا ةقثلا لع انكعن انكعنمو ةيطخملاب
 ٌةيزعت ةييحلا هتّونب ليجنالا كداز دقو ةعيرشل دلا نوع اتيم ترص
 ناميالا كاطعإو كدنع ئييرك هربو عملا مد لءجو دقو

 ُُق بهذاف كلذ 31-3 رمالا فراك ن اف تاوللأو ةيطخلا لع ةيبلغ

 هتيم اًرعطم كلييبس

 ظ
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 هيف سأج 0 . كرب ا ةلخدأو ىيسملا ده دع

 نرغصالا فلا اهربكا مسا 1 دب ان نامالغ

 11 7 رغصااد 2 ك1 كح« نيصلا

 لاف. انه نوكسو ك 159 فارطصا تيم 0

 جاتتفا ىلا كاذ ءازج رخوي وي نادير . اهرمأ لو نأ

 فالخي اجاجل برطضيف ا ال وهو ةمداقلا ةنسلا

 ا مث لاق . ةانالا ليوط هناف هحاص

 ال دات أ مادق اهاقلاف سيئ ف ريتك لاوماب ىف

 .هيام لالا ةتاف ةنالربصلا ىلع اكحاضا ا م رسو

 الا هدي يف قي لف لاو 2 لا بلي ل مث

 يندز ملل يب 9 هيف تناك قا نع 31

 انه لها جّدؤين رج ١نا لاق. ورا اتاضنأ

 01 .ىلالا ماعلا لها جدول 9 ريل ماعلا

 اح ايدلا هذه يف ئا هماع ف تانستحلا لاون ديري

 لقسم زجل نورظنيال نمد مال اذه له لم



 ؟0

 لوق نولضنيو ينآلا 0 | ب يل ةمداقلا ةنسلا يف
 ىلع ةر 0 مثلا ف ينثأ نهر يخ ءانارإ 2 رو ار

 ماعلا تاريخ نرخ ا ةيطالا ل عدلا

 دديت اك لاحلا يف هتاريخ عيج دّدب دقوهو .ينآلا |
 ةبيصن زرحأ يذلا 5 3 ماعلا انه تاريخ ا

 رظدنا ةنإل محا ربصل | ىسللا لاق .هدعوم ىلا

 نكي نب راو ا دشن نان سلاوعو

 كللذ لع دزو متن لاق . س لا ةَق رح هبحاص دي

 ةياف ماعلا اذه راوج و ةيقاب يف لالا تاج يني

 هزأ أوج هكاردال ربصلا لع كلوتشلا نإ روضلا قيمالف

 | لولا ناار كهل ملل اكل
  0١مه« وح عيت نع ألا نول سيال نيدسجلا سال انلا نا .

 ءايشالا عيج ةراسخ نوكتف مينيناع ل ةيدسحلا تاّزللاب

  0ىلع نيلكتم ناميالاب ٍنوشيعي مغاف راربالل اقالخ مهسوفن
 مثال ةطوبغم مةرخآ -1 نوكتف . ةديتعلا ةطبغلا نورظنني ذا جيس

 دبالا ىلا جيملاب عّيتلاو ممسفنا تت 5

 ؤ
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 الذ ردكالا امإو هل ثيهر وهف رخآلا ةبقعي د نادبال
 كلا فلل ليق كلذلو . ةؤاطم وهف يش ةيقعي |

 ياللا زامل كلذكو كلنابح فيس كناريخ تبفوتسا ١١
 ين يهمسا لاق . ابدعت تنإو ىزعتي وه نالاو |

 انغام رابنحأ نماربخ لصاولا راظتا ىلا
 لوزتو ةينمز ةروظنملا 00 نال تبص | دقرسنملا |
 سس 0 لجال ا مودتو ع ةروظظنألا ريو |

 نيب ةنءابلاو ةرضاحما !مابوغرمو ةماعلا انوه ١
 نبي ةفلالا دجوت  ةعدزلا هالو و ةيلورملا ملا انساب
 نيرخآلا نيب دعابنلاو نيلوالا
 ىبسللا ديب ذخأ دق رسل اذار 6
 ارا 0

 ,دل الج واو ناجالا يك تخل انهارظلا 5و | هنالور 99

 ةينمرلا ةيسحلا رومالا زوابتلو ف اكءايشالا ربتعي ةبحادص لمجمةنالا
 نيدولوملا لاح وه انهو . داهجأو قبغرب ةيدبالا رومالا بلطي ظ

 ةايح يف هذهو 11:1 ور ايجي نافالاب رابلا ناف ءايبلا تار ١
 . ضرالا ىلع ءءاعلا | |

 هلي ا هل هس سهيل املس سلس سس مس ممل مسمسسل مسملا

 سس يل زيي يي ب يي يسم
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 كت

 ظ هم طش سان هطئاح 8 0 أ ةهلخدأو

| 
 0م و اهديخل ار اريثح * 5 اهيلع بعصل 2 -_ 2

 .ةضالعا مايل ًالاعتشاو ابيط دادز

 ب للا كرت 8 01 أ ةيعنلا لع 4 2 لأ .أ نارسنملا 3

 | اما او سيب وه اهينطيل ءاللأ | 0 ع يذلاو

 ظ هذخأ مث . .هللا كاش ن | ةلعتسف ءاملاب اطاعتشا دايدزأ

 تميز انآ ذب يف الجر ىأرف طئاوا كلذ ءا ارو ذأ

 ا لاقف.َة 18 اع عيش رآانلا ل 0 7 ضني

 يف داهجالا لع بظاوملا عيملل وهاذه لاق .اذه امو
 ةلقلا 2 ىدتمملا لعلا هزمعل تيز ةط 8 لني نأ

 ظ ىلو ه4بعش سنا 8 اسس ةظ وفم ةمعنلا لازتال كلذبو

 ءأرو ةسولج امإو اهدض لعف نع نراطنخلا لن
 ةيلع تلوت هتيم يذلا ن نأ ديفي وهف اننا لطنح طئاخلا

 ا لوع ظني فنك ىرع ترا 0 بر تل

 يي تش ار ا 222222222222222 2 يظل ل 6 65566 2 تي ل م ل

 كا ]| |[ 101010[ ١1 ا” ةصمسسسس سي سس سا

 ا ظ
 ظ : ميل يلا )01 3



 سننلا يف ةيعنلا

 ىلا ةدانقأو مدي كالت | القارس اكسب تيأرو لاق

 ةرظنلا نم“ ظعرصق ويف يفي دق يش ناك

 هلع“ لع نوشنتا اانا ىأرو هتيؤر ا جاف
 له لاقو مهلأ 4 ةسفن تنفاتف طنا 0

 راسل كانا رتل نهال ملوحاللا قانل نكوي
 اذدقو لق < "ازوزتتك دانا انو زصتلا باب ىلا انضيلا

 نورسجي الو لوخدلا_توديررب ماك بابلا ىدل

 ةفيمص هيدي نيب لجر بابلا بناجي ناكو . هيلع
 كلذ لع نولخدي 9 7 0

 ةنوظنحي مهحساب أوفقو دق ن |وففو كف س | نم 0 بابل

 طئاخا ءارو ان ىلا اوه ذي ل س 00 | ناكمل 0
 ىلا كلذ نوبسني |وناك ةعنلا لع جيسملا نوصي فك اوري ي كَ
 ريغ ممل اهرجي ةنومثوتي ام اهريغو ناسن الأ ةنامأ ١ ذم .ىرخ الط |!

 ةاطخلا بولق يف هلع يف ىدتبي يذلاءوه برأأ نأ همن >1

 نا 00 هدو ةيظاويو
 0 هدا ةيدبا ةنيع نال هب جرفأو 0افراعاو ]|

 ك0 7777771
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 نذالا نم اوعاطتبنل ان ناكل ١0
 . ممرضم نم افوخ |وفرصنإو مهرمأ ةعاجا تلاهمساف

 اذإو . اقم ثبلو رظنملا كلذ نم يهسملا شهدناف
 ةمسأ بتكي نا هلاسو بناكلا ىلا ىلا دق لجرب
 ام سيو نب كلهن نس لل ا داوم
 سارا كل كنئاوأ | ىلع منو قذوخو رعرد .نم وب ين

 ام دعب حرجناف لاعتلا مغني بشنتإو لاو
0) 

 لوخدلا نع ةنوعنمب إو أ 11 نيذلا نم نيريثن 0

 ىلا اعرسسم زاجو مإ طسو يس اقيرط خف ىنح لاز ا 95

 هلذادةساو 0 رم ليلهلا تاوصأ ا ةرصتلا

 هل نولوقي هو هس ىلعو
 ديعبلل د رج رجس بري دغتإلبا رئازلا انبب كما

 يدا خلا ديلا ثرأس ٍدغ يف تنإو مويلا لخدا مم

 . مجان ا 0 وسب ببلأو موقلا م عنبأو لخدف

 "1:14 عاو !؟:ااتم (1)
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 "در نه يعم فرعا ىلإ نأ
 نحل اوال لاق . انه نم بهذ | ينعدر فلل لاق م

 ىلا ةداتقأو هديب ذخأو .انه والكل رأ ىتح ريصأ

 نم صفق كيس ل دوب لجروب اذج رم 0
 ضرلا كا هنيعب اًثرطمرظنملا | بيغك ناو . ديدخ
 عّدصي داك ح هاعَصلا سّددتي تييديلا فوتكم
 . كربخي هلا لاق: يالوم اياذه ام ىسملا لاقف .ةبلق

 0 البق تعاد تسل ىلإ لاف .تنأ 1

 ايم اي رت تك ىلإ لاق الليد تك فكو
 نظأ ت 0 توعأ قو نحو الما

 ام دنع اهتبم سا تنكف ةيومسلا ةنيدهلل الها ين
 0 لأ ان يضماس يفاب

 دخل تركك ولا واجن عز نا مرع نم ةلاعأ هه )000(
 ىلا ضرغلا وحنر ضحي تاذاضملاو عناوملا ترم ةضرتعا اهم ةناف
 تاومسلا ثوكلم نال | يق . ميما عودسبب هللا ٌةوعد ليكا

 ا؟موأا (1) 11:1١ تم. ةنونطلخي نوبصاغلإو بصغي



 ١ه

 نجي يف سوبحم ءاجرلا عوطقم الأ يفا لاق . ثنا

 ىلا ل لييسالو سنت انه فا ربع

 كباصا فيو لاق .لاحلا هذه لع يل ليولاف ةاجنلا

 قرهسلا كرت ىرم فباضا بقا زاك ا

 نانع قالطإو فانعلا ةنايص فس ةمق اوفا
 هللا تل ع

 ناطيشلا تيراجو قرا يزعملا حورلا تنزحأو
 ل ىنح يبلق اسقو يناهاف هللا تبضغإو لع لبقاف

 يالوم اي رسفملل ييسملا لاقف .بوتا نأ عيطتسا دعا
 . هسفنب هسرد 0 4 اذمل < هاجرالا

 ًالقتعم ىتبت لهو اجر كل سيلا لل ايل لاقف |

 .ةيلكلا يلاج -ر عطتتنأ دقو من لاق 0

 : 035 دإالا ىلإو قوفش هللا نباو كلذ: تيكن

 ترفكو هب تازهتسأو ى شلل ةيناث ع 0

 |ا:|ممزم (1)

 0 را تلا تلا لا ل ليي ممم ولا

 011 اانا 1 1 يما ااا ا ا ا ثثبثتبب 0
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 ةعنلا حورب 0 اني ادب -تبسحو ةتيعنب

 هوس يل قي لو ديعاوملا لك يسفن تمرحاف
 نا ةديتعلا رادلا ةريغو 9 9 ةنونيدلا تاديدغ

 هذه كسنن ىلع تباج اذالبو لان . نيداضملا لكت
 هبال اوملاعلا اذه تاوهش لجال لاق. ةلاحأ

 رعاو لكذ ناللنامأو 1 عنتاب ىنفن تدعو يقل

 .ىفال اكهبايناب ىنعسليو دسالاك يب ةبلاخغ بشني اهم

 نأ لاق . هللا ىل | عجرتو نال بيوبن نار دقثال أ لاق ظ
 هتلك ةناءا مدع نع ًالضفو ةبونلا يف بيج > دق هللا

 يذلا .صنقلا انه يف ىنسبح دقن:ناجلا لعيل

 ياه ايق راج الق ىتلطب قايرمأللا ده ردقبال
 رسسفللا/ لاقف هل ةيا الكاش اهيف يماقأ ةلئام ةيدبأ

 اهيل لجرلا انه ةلاح يف خا اي لع 1 2-7

 ةلاحاهن يل . اي معن يبسما لاق . ةّئاد ةظعوم كل

 ١4:1 ولو ١ ىلا 2:1 بع 0



 مااا ااااااااالااااللللاااا0ا0ا0606اأاأاأاأ | ]| | اا و 111111111111111
 سو 01111111 ا ع ماك 11111 111221111111111

 انسفناب رطاخنال ىتح نيرخاللو انل ةظعوم اشم

 60ه

 لل

 بهو يلصاو رهمال يننبعي نات 5 | لاساف: 3
 لاح هزه لثم نم هوجن 0 لعوأل و يسغن

 ا 11د ا ١ لاق من

 رح 51 ش كليرأ م ريصأ نيالا لاف يرط ف

 رظنف يلع أ ةلخدأو و هذيب ذخأو نيك 7 20 _

 . لجرلا انه دعتري اذا. ىيسملا لاقف . دعتري 1
 الج انل تيت سوبملا لجرلا عم يعسلا ةضوافم نا )1١(

 يأر أ بكل م 2 دقو . باتكلا انه بجاص تارم

 ةنال . سايا لاح ةلاح نا تبثيال سنن ناش يس ناسالا
 ضارغالاب نولتبي نيذلا هي فواخللا هذه. لنم دجوي هنا كلشال

 .اط ساسا ال اهنأ بتربت ةيناك كاين وِ هنأ عم ةيواد وسل

 ١ نا للا ة : ناحلا ليخالا ةمن ا اد مدقن نا ١ ان يغبني مث نمو

 نوسح ديو معون ذب نو رعشي ام دنع صوص ا ىل لعو باطلا ربك ف

 دق سانلا نماضعب نا .لئاش مأ:ةنا ريغ . هلع عيوفلاو طلاب

 ىلا ليبسالو ةنم ةاجنلا ءاجر نود ترم سأيلا ن + يف وسبح
 ذختتو ةاصعلا ىلع محلا هلل كرتن نا انيلع بيث . ةبوتلل مديدجت

1 6 
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 لاقف لاوس نرع خا اي ةبجا لجرلل رسما لجيل لا لاف
 ا لا نم فنا لجرلا

 ذوعرلا تمذم دو قوربلا اهيف ت1 تمإظأ

 ”مويغ اذإو تيار مث . ةياغلا ف كللذ ينلاه ىتح

 توص تعسف ةفولام ريغ ةدشب جايرلا اهفومت
 دقو تبا ىلع اسلاج اناسنا تيأرو الئاه_قوب

 3 ممل نيواملا نم 0
 .راثلأ "وه هيف امك اضيا + تناكو ةبهتلم ران

 1 5 0 سيح كلذ ءانثا يفو

 تققشتف .ةنونيدلا ىلأ |وباهو |وموق ىقوملا اه

 تاونالا نما هيف نم جرخو روبقلا 0
 ىلا مهنيعا |وعفر دق نيلأهتم مخه ضعبلا ن
 30 أ أونخي نأ نوديري نب هراككتم ضعبلاو 2

 تن دق ةراصسلا ىلع سل اجا تير مث ٠ .نيرظانلا نع

 هل ك1 كا يمل را سنابل ردأو باتحلا
 مسسسسساسااابابلابيبا
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 "هيلع ىضتملاو يضانلا نيب اكةبيرق ةفاسم مينو
 1 اا 00 0 0 ا 3

 دع 0 لدا اس

 ناخد امث ف 0 5 5001 ا

 كع اوال اضيا ليقو ٠ . ةبعرم 0 رانج لا

 3 دذئتيح و ءارهالا لأ تا نب د ةانكلا |

 انأ امأو بايع ملا رق اولبح -5 اونلورحأ ا 2 للك ظ

 نال ردنا لف ىننخا نا تدرأو يدحو ٌتلكرتذ
 تددرتو "يلا ارظان لزي ل ناكةباعتلا ىلع سلاحا
 ظ 6 . نينوي يريض ذخإو يركف يف ياياطخ
 ,تأر ضاءبتح اعاتر م تطظقيتسأ كللذ م1 لل الا 5 0

 اه هيوا٠ . ىلا نإ نتالو 154 0
 ؟و1:؟لمو ١ ١:!”1شأ او اذ ىلأ]):5-يرف

 ٠١5 ليو نا[ ؟ 1 55 تحا 0 1

 اهوا: ور(0) ازيرا دن نشا (6)
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 لاف ايلا ند 5 راو بسلا 1

 43 اق ةحيالا تيار 1 1 0 000

 قيعلا را تضخ الو. ينوكرتو تيروثك مهلا اوعج

 ينكبو ياياطخ تروصت الو. إو تلك يح اها

 كن فر د ىضغيال كلل روان يريمص

 : يسلل رسولا لاق مث. 0

 ينو مل يسملا لاقف .ءايشالا هذه لك تربنعا له

 كلذ لك ظفحاف لاق. تفوخلإو 2 5 ينتفقوا

 نم لئاطلا ةنقومو ريخالا مولا ف لماللا ةرثك نأ ١١(

 سيدقلا نا ليق دقف . هل نيدعتسم انلعجت يناا طئاسولا نسحا

 نا ركتفي نراك لعف اممم هنايح نم ةريثك نينس يف سونوربا

 عرقي ةنونيدلا ىلا إوأاعتو تإومالا اهيا اوموق لئانلا توصلا انه

 هينذا

 فوذخإو ءاجرال عوضوم قحاب يينملا ناسنالا ةايح نا (5)

 . يلا ءاجرلل انيتم اساسا ناسنالا يلهعت ميسملاب هللا ديعإوم ناف

 ماعلا اذه يف مل ةبوصنملا خاختلاو مهجو رك ال نزول ب نغنقلا اداب
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 يوسي ايو يح
 كني ا ظ

 ويونح دشب جملا | مثايورلا هيحاط لال

 و رلأ كل فاريلف 3 ١ لاقف 1 ملا 5 هوا

 قيرطلا ىلا كدشربو حلاصلا ييسملا اهيا يزعملا
 ىهو هقيرط بس يعسللا قاطنإو . ةنيدملا ىلا ةلّصوملا

 لوي

 ظ

 ا 1 >» 6
 رورسلا قيرط يف فوذملا باجت رومأ لج تيار دق ينا
 رس ايدع#ا هو ةحايس يلإوت يح قرع تلاشت يتلا ىلا ف

 روهظلل 5 ابيف 8 اذام فرعال وكذا 0

 ريسفتلا عفان وم انديع ارخش رسنملإو هلل هلل نسرأ

 ييسملا ناك يف قيرطلا اذإ ا م ا قاعي مالا
 2 ١ لاقي ٍِر وسل 47 ٠ لم ا مك ْن ١ انيع
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 لخحا كلذ تحن لزيم ) ييسلا ناكو صالخما روس

 يذلا ناسنالا طوبغم ليف م .كردق. 606 فرواملا ف مهاف

 | 4:1 ما نيح لك ىشبخي

 ذا ل



 هراب

 5 و د ا ديجي ًالقانتم ضكرف
 ا لم اهالعإ | فت لع لبن ظ

 اصلا كلذىلا لو ىنح لاا هو .ربق

 ل بارع تلحنا دق لمكاب اذإو

 و 67 دارلا كلت نع اجرحدنم ىوهو وربظ
 لاذ ءعل 7 مو باغو طتقسف ربتلا كاب ذأ

 ىضعلا تايزعنلا قيرط نع ةيانك فينعلا دهحلا نا (1)

 باب' نوكي ام دنع ةدايزب لمحلا لتنب رعشي دق ناسنالا ناف

 نم ابيرق جرفلا
 5 را قست ةنئزا ةثالث ىيسملا ةايح غي دجوي (1)

 ابراه رن نا دهتو ةيطخملاب رعشي ام دنع وه لوالا نامزلاف
 . ءىضملا ليجنالا رونب ايدتبم عوسي بلطيو يق الا بضغلا نم
 لاوهالاو ا 007-0 دعب ينانلإو
 عوسي دهب ةناجإ لعب و 0 دعو ههفن ىلا بسني نأ ل

 كلذ يف ةناف ق خلا تانآ يف لوخدب هلا راشي انهو . هيداف

 دق ةلح نأ َر 20 هللا دالوا نيب لقلي ردي نبحلا

 ذا ماتلا طوقسلا هل طقس ام دنع ثلانلاو . ماهلاب 4 ةنع طقس

 كه هتبخحو هلجا ىرم هلع لغو بولدألا جيسملا ىلع اًديج علّطي
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 ةجممه ]و روبحلا نم ييسملا ليش اهع كيهانو
 بلقب لاقو براا ركشف .ةنع لكلا كلذ طوقس
 مافأو . هنوكب ةأيحو هب معد ةحار يئاطعأ دق ل

 ثاصح يف ةحارلأ كللت.٠ لرد با 320 ع

 ىلأ اناث من 3 الو نسرنت كلذلو: تيلعلا ةلهاشم هل

 5 كلذكوه ان 00 ىلع ةعومذ عيشي ترَح نإ

 اولاتف ءايضلاب نيقالتم . صاخثا ةثالث هيلع لبق |(
 ةروفخم مدحأ هل هل لاقو . هلل هللا لدا“ كليل 2 مالسلا

 ةسبلاو ةيلابلا ةبايث ةنع عرن يئانلأو كااياطخ كلل
 0-00 00 كو

 لع ةمالع 5 ثاانلاو ةيج 3

 ما ذ رظني نأ هر هأو ”متخ اهيف دن هاطعأو

 كاكذ دمسو كانه ايلسق يوجه سال للا كا
(0 . 

 ةياغلا ىلا تبا ةناذ يبيسملا امإو مهيرط كي |وفرصنا

 سلا ربق يف ةاياطخ نفدتو انه ركذ
 ؛5كز (©) هن[رم (5) ٠٠:!؟كز (0)

 رام نم تاكرب ثالث ىلا انهراشي (0) 11 فا (4) ظ



 هيلوقب مرتي قلظنأو

 ظ يرازوا لقت نم يفلاهام تلح دقو ناككا انه للا تيتا دفل

 رافسا دعب هيلا تاصو ىتح جرف يدش نم يل لعق نكي لو
 راهف هيف بيلعب قداتس تنجوددق هيف ناكم نمالآَيف
 راوسا تاذ _ضراب بق باب يف ىودو يبكدم نع هب يلح طح دق
 رراع هي .تاب دق اهب انلجال :نمو بيلصلا كاذ عمربنلا كروبف

 ا

 قيرطلا برقب ىأرف دأو ىلا لصو ىتح لاح هذه
 مدحال لاقي ماجرا 0 0

 مثار ا ايلف هاذا اعذالا رخاللو لسكلا رخاللو ةجادسل

 ةيزعأو نع عالم لوبتلإو جيشا ثوب اياطخلا نارنغ شو نابثلا
 متو يملا ة هيي ىلع 0 | ةمالعلاب هلأ راشملا نسدقلا حورلا

 ُق دحل ا اذه تغلب دق ىراذلا ايا تنك اذاف . هتنيفك 3 ئذلا

 تاداهشلا نم كدي يف ام ىلع اًئاد ظفتحاف ةطوبغملا كِترِيْس

 مل لب دحلا اذه غلبت م تنك اذا امإو .حورلا ةثيشم قباطي سب

 | ىلع بظاوف كاياطخ ىرج نم حونلإو ءاكبلا لاح يف قاب لزت
 روعتتلا قيرلط 1 ف ىح فنثلالو طئاسولا اسرام كلذ

 اصلخمو كل عوسي ذخنأو ا. ةاجنلاب

 يتلا نكامالا 2 مي انيك نجت قالخالا هزه نأ 09

0 
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 نوهشن ركنا ًالئاق مم جاصو مهلا جّرع يهسملا ظ
 تفلت اذا دقار ربدكو رجيلا ب بلق يف نوماني نيذلا
 ا اوظني تساف ةلرارقال قيم و كبولاز 2 0 ع

 الغا كنف ىلع 00 سينا اع
 "دلك رازيو ني نرم مكب ره اذا ركأ |وبلعاو
 ةجادسلا هل لاقو هيف |وسّرفتف .هباينال ًةسيرف نونوكت
 رثكأ مانا نذإ لسكلا لاقو عزت اك ارطخ ىرا اليا
 أوداع مغ . وسفن ريبدتب ىلوا راسن ١ لك اع دالا 0

 ناكلا اا وقيرط يف ىسملا ىضمو اضبا |وعجحاف
 اذه لثمرطخ ثي ءالوه لثم اما ن ١ نال باقلا | جرنم

 الو نع 00 مدقني نم ةعينص نوال

 لهجلا لاح يف نو رهقسي ضعبلا نراف . ليجنالاب اهفرش 2--
 ناعيا ةوق لطيف للسكلا مهلع يلوتسي ضعلاو ٠ معلا
 هللاف .٠ اظعب 5 نولبش ,ال او مدادع ع لع نورد ضيعبلأو . عطاقلا

 مالظلاب ةنوبُح ثوا رون ضم لسري

 /: 7 م لل
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 ا عتنعسطعجل

 كلذكوهاذيبو . وصصتو هظضاتياب ممسننا ىلع نوههت |
 كال طئاخا 18 ةرايئإل ب قيلبب نجر ىلوذا
 اهييكال زل اه كراكو ءرغ ىلإ ةينفعلا قيرطلا قف
 هللا اكآيح لاق ةن. ابرق امو ئارما رخآللو ّيغَرَتلا

 اندِلو دق اننا الاقف. نابهذت نيا ىلإو امنا نيا نم

 اةاكلزالان رحال بيمن اهذحا قارآأو ىضرتلا نام(1)
 نبذلا نع ينانلإو ةيجراخلا تادابعلاب مهنفنا نوعدخي نع

 ةبحم كلذ ىلا اير اهالكو . نيرخالا |وعدخي نا نوثواحي

 ةديدشلا ةريغلا راهظاب اهل سانلا عدم نابلطيف لطابلا دجلا

 نم لاخلا هذه ىلع بستكملا تيهلا اذه ولخي الو ةنايدلا يف

 نامئالا'ةايحو ةيونلا تناكذا ىوكلو . . اهل ةبويند ٍةعفنم

 البلا سنن بترايشالت ديدشلا داهحلا نم هنايضنتن اًبع ًالضف

 زن رانيا ةفاسن 25 ناريصي ايلف لاعالا هذه هي امل كربلا

 9 ىوتتلا مسرب ناينتكي ةروظنملا ةدينكلا نم اءزج قيرطلا

 اناك ةيللالا بتكلا رون ىلا رظننا قيطيال اهتنث فعض فاك

 امتلفغ نم امظاتيا ديري نم 000 صمنلا نع اهصنابرغي

 ةنايدلا ةنيقح امري كفرا ديري وا كلما اهلالض نم اهريذتو

 ةيايجنالا
 ل ا اا تا سيب 2 ل ا ا ل عسل تس

 كا”
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 ناقلطنم نحن نالإو لطابلا دجلا هل لاقي ناكم كيس
 ماذالو لاق . ليبحا ءاننلا لاننل نويهص لبج ىلأ

 ل . قيرطلا هذه لوا ف بسذلا بابلا نم الخدن
 ىلا بابلا نم لخديال نم نر | يبؤتحماهلا نانلفت
 م عضوم 0 دعصيل لب فار أ ةريظح

 | دقاندلب لهإ لكن اكل الاتف ٠ 3 و
 | اوفستني نأ اونسختساف بالا ىلا قيرطلا اودعبتسا

0-1 1 

 5: تا ام 0 انلدف ا ظئاتلا اور وست

 ةتئيشم فلاخم ن | اهيلا نوبهاذ نحن يفلا ةنيدملا ببر

 هيلع ان دوعن دق انه نال كلذل ى :انث ال ال اقف وسر

 ةداعلا هذهب انلساذ ١ لاق. سرا نإ ا

 هاذا ةداعلا نا من الاقف .اع ءرش تبنث له ةهدنلا

 ضع ضاق لك دنع ت بق نام هزلا اذهاييلع

 ْ انكلتما دق اننا كلذ نع الضفو . ةيعرشلا لوضالا
 اميمشسسس ب يي ل

 ظ اك مآ (لل

[ 
 اممس
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 ةمممشس اا هس سس ا(

 ا ينك طن 20 لا

1 

 "ك0

 انا لاف آل أح ان 6 ندع | نوكت اذابف بابلا

 3 بسد ٠ م امأو يدم رمأ بسد

 ىنخاإ كلذ 0 0 دقو ةفرخملا

 6 . ناجرق ”قيرطلا رخ امأ | مي نيكي ال نا

 نع امفص 0 الخد اك ةحر نود

 مثلاق . سفن ر ماب“ متهم أنم لكشلالاقو باو 4١٠ ةلاط 1

 مالكلا عطتن اا لك 0 تيأر

 ضارفلاو ناسلا اما يبسملل الاق نيلجرلا ن ا موب

 ىرئاال مث نمو تنا اظنحن اكان ان يف كشالف

 نم كل ىل صحا كيلع يذلا ء ءادرل اب الآ انعز زاتق كنا

 ةدابعلا قبر ام نوكاسي د1 تالارلو تايضرتلا نأ ف

 عم دحلا أنه ىلا نوقنتي منال ناما ممسفن ١: نوتظي ةيجراخا

 ١ .ريذبلا نع ىبتالا فاخي اكمفعنوفلاخب م :| ىنيالو . نينمُوملا

 رون !ونياعي نا نوردفب مهدحو بابلا نم نولخدي نيذلا نال

 لجنالا
 0.1311 حصا بز يوسف فج مص جتا نيس و ع م هش اخ سس ملل -

 هس جييببحبيييببسسسس------ موتانا

 ١ 2 م م

 - تع بسمع

 كاك“ 654ةككتتا كلل“ 00000“
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 ( ناصلخت ال اكيأ لادن كل رع هيب رتستل كناربج ضعب ظ

 امإو بابلا نوم الخدت ل امتال ضئارنلاو ننسلاب
 يذلا ناكلا بر ْمايأ يناطعا دتف لع يذلا هادرلا
 ةمالع ةسحأ اناو قالون ال جلا ضام انا

 كلما نكا مل يننال ل ناسحالا ناونعو ينع ىضرلا
 .رعالضفو . ةيلاب باث قالخا ىوس كلذ لبق
 اذا ناب الما قلطنم انإو يسفن هب فها يننا كلذ

 لويقلاب ناكللا بور نادل نين ب كا

 نويضرفلا هب رض نموم لك مزاللا جسملارب ءادر نأ (1)

 افالخدب نوردزيو مثرتسي ام ىلا مراقتفاو مهرع نوريال نيذلا
 نم جيلا نو ركش وديلا مثراقتفا دش نوري ممءاف تيعضاوتلل ١

 مهعيبط نوفرعيال نووارملا موابسنإو نويضرفلا ناك الو . هلجا
 ةيناث ةدالولا مازنلا ةدش نوري ال |وناك ةفرحلا قح ةطقاسلا ظ

 لجال ةفدارتملا حورلا ةوقو ميركلا «سدافلا رب ىلا جاينحالاو
 نوبسيو قاب يعسملا لع نورك كلذلو : ةيزعتلاو سي دفنلا ظ

 نونجلإو ساوسولا ةلزنب داهجلا نم هيلع وه أم
 ١ :لغ(9)



 ا

 ينع عزن اا. انام ايا يلاطعا وهو "لع ءادرلا اذه نال

 ملاملعل مس ينيج يف نرإو . ثاثرلا بايثلا كللت
 موعلا يف فنييّرملا هباتحا ضعب ىل اههسر دق اهايرت
 ةفيعح يناطعا دقو . يكنم نع يلج طقس يذلا

 تغلب اذ ذأ تح يرفس يفأسم هارقب يسفن للعا ةمولخم |

 اة ها رك ااه كانه امدقا يوما ثمل

 ميال اكدنع سيل كلذ لكنا ملعا انأو .لوخدلا |

 انجن يرغ قالجرلا ضوعاف . بايلا نم القتنت
 -ّ 5 نم ناكحاضتي هبحاض ىلا أم لك تفلاو

 دق دف يبيت .دلدفروريسي كلذ دعب مهبارو لاف ظ

 ا و مةبسو مهاطخ نع ةهجو 0 ْ

 و أولاز امو .ةحار رهت ةزيصلا كلت يأ ارغيو

 تراوو ةبوعضلا هل لاقي لبج ليذىل أ اولصو ىح

 ىلاو تيما ىلا ناذخات ناقيرطو "هام عوبني كانه

| 51 ( 



 ههه يس يسع ا

 عوبشبلا ىلا ييسلا ضف ا رع هناعطقت ناي رخالا و

 لاقو لبا يف دمصي نجلا جاورإلا لس برقم

 .جّوتلا كللاح ًالبج اي
 رجردلا عيفر تنك ناو يفا

 يثلا ٌببدلاك كيف دوعصلا ىوها

 جزيلا ءاسعلاب ىلابا الو

 رجلا قط ميثيل ينم

 _جثتتاو ىرتجا يلق ايف كنم
 جلا ميوف 2 كواسلا يا

 جرح ةيس ورسع نم ناكي ناو
 جوعالا كوس نم لا ..دسحا

 رجّرعت الف ًالهس تكي ثااو

 دكلإو تاّئدملا لادحال موعدي نيذلا ابلاغ خي هللا نا (1)
 ناف . ةقئانلأ هيمن و5 زحو 9 دانفأ ند جايا برد لعلا 2

 ظ لرم برش ةيوعصلا لبج لع دوعصلا يف هعورش لبق نضحلا

 بمنلا نم ةبأصا ام. ةحارلا لجل ةيملالا ةيزعملا عوبني
 يااا” 7 ]||| ]1 1111111 2 ا 2 يس .: را



 1 سس ا هان للا دس تُساللل

 1 اارظنو امدق اهاف نالجرلا >

 انهأ ناعزي نييرخلالا 0 انخا 0

 || قيرطلا اهدحا بكرو. 0 يلي ام يف امبب نايقالتي
 ناقل لالا قطخا د رط اهل لاقت ناك ةنخاولا

 000 تلصواف .كالها 0

 هلع لكجشان اىلادا تكبتش تحبتشا دق ةجظع ةباغ ىلا

 0 دانك اص 0 ةاسو . اهتم جورفملا

 ىتح طنسو اهيف رثعف لابجتا ابيف تارت دق ةعسأو

 لبا كلذ يف ادعاص ى مسملا تيار مث لاق

 2 . انيور اديور ينسي راصو 0 ر نع رصفأ دق وهو
 علاطملا تكللت رسل 0 هيذي لع ب بذي لج

 ةدايعلا ياض نوناي مهنا اب نيئارملاو 0 ا 01١

 بابلا 1 نوبرب مرعجي مثاياطخ لعر عالطا نود نم 0

 مث لبدالا راما نوراتجي كلذ 3 53

|] 
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 خي ب يييييإإإإ يبي - سس
 بحبح احمماببببسس+

 لبحلا بحاص اهسرغ دق ةضغ ةرجش ىلا لصو ىتح
 دهج نم نورفاسملا اهتحت جاتريل قيرطلا طاسوا ف

 هببح نم ةزيصلا كلت ان جرخأو 3 كان .لآلكلا

 ٍعاخ يذلا بولا م 8 دو ل |يفصت : لعجو

 مانف هينيعب ساعنل| بعلو رفظلا ةوالح ةتهدزاف هيلع

 نم ةنيصصلا تطقسو ءامملا ىلا همون فق 0

 ًالئاق ةلضتيا او سار 1 فقو دق لجيربا ا

 ا قرط 0 1 و ةلولا ىلا بهذأ زجاعلا 08 3
0 

 هةيرط يي دروس , يهبل ض كك عنو
 نالجر ةلبقتساف , لبا ةبف مل 3 0 1

000 
 دئاوف هي هكارتشاب رعش لبحلا هدوعص يف يعيملا نا (7)

 ءادرلاو هبيج هي يلا ةنيعصلاب .اههيلا راشملا مّربو جيمملا تكول

 هنا فيك ءافسا |. .نكلو ء بنلطلا يناتخيوهو دي نا 1
 نأ ا تقبل ةيو ل١ 00
 بجتلا يف نوعقيو ةيطعلاب نوفتكي 54 عضاوتو ركشب يمعملا اودبعي
 مشن ىلا اهتوبسنيف هللا نم ملا كلت” ما قرش نال



1 

 .ةعلفلا ركقللو .ةفوخلا اههدححل لاقي نانو
 اننا فوخلا لاتف . اضكر نيعجار اكلاب ام اهم لاقف
 انافغص دقو خيويوص:ةيشم لا .ةتؤيننلظنم انك

 وعلام يغ اهمضلل الك اننا طنيارق رمل: كاككلب كلذ
 نا كلشلا لاقو .انئاطوأ ديرن انجرف ارطخ ظعا
 له يردن ف اه : ركن نأ ع نانكي نييدسا انقيرط يف

 ةسيرف كتروخنف نيت . م ونت :ريلقات ب

 ىلا ىرتف يب فوانللا تطاحا دق ييسملا لاقف . ل

 معنملا رع وضاغتي و متأوذ 1 وتثي ان و مىخمو رماماك

 ةناف برلا اماو . ءامملا 0 :ع يف يتلا متيثو نوعيضيف

 ىلو تملا مون نوماني معديال هنا ىتحرادنملا اذهب ةبعش بجي
 كلذ نا كشالو مهيزدت بيس وهام |وءيضيو اوماني نا مياقحا
 ءدنلإو ةباكلا يف مغقويو ادج مرحي

 ملا تاهالل,نايادش نإودع كشلإو فوخلا نا )1١(

 ىلارظنا لب امهلا غدت الف . هقيرط نع ءوسسلا رابخاب نايناي
 ليغاب كيوتح ددشإو ةقدادلا هديعاومب قثو هق دصو هللا قح

 كرضي ناردتي نفجالصلا قيّرظ تعبت اذإو :مالسلا
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 داب لاحم نراكزار ا كت
 كك

 اماو . تيربكلاو رانلل ةدعتسم اهثال ةلاهمال تكلم
8 : 0 . 

 0( ُُث 7 2

 رطخ ىلع ولو مدقتلا ىلوالاف أنه عو . هذعل كيال

 . هقي ٍرط 2 كخاف وه امأو لبا ند هابحاص ردخاف

 سلاف كشلا مالك هبلق ىف ددرت 7-2 وهانسو

 ل او" مظع رمأ ةرماخ .اهدحي ملف اج ىّرعتيل ةزيصلا

 هتشحو | ين ل ْن رك 1 عاضأ ةرال لمعي 53 *ل

 57 7 ق١ 1 -

 تن مان دق ةنأ هَل ضرع مت ورمأ يف كلش إو اديخت

 بتكلا نيهاربب ف وخلا رابغ ريض نع ضفني ىلا 9

 ىتف . كشلإو دسحلا فوخ ةذاضملا نامالا تيهارب يا ةيملالا
 3 دي يذلا وه نم ركذاف ايالبلا كتباصأو ل |ىهالا كتاش

 صالخ يف ينل كناهيا ةبقاع ين ركتفإو اهكلست يتلا قيرطلارظناو

 هل عضخإو هللا مالك سردإو كسفن

 ضيا نحو . ةتفيمص عيض ةنال لجرلا انه برطضا (7)
 يلابن الو ةيحورلا رئتاخذلا نم انم عيفي ام له نرغأل انااكأ

 كلت 77 ”١ 777007١ 71” ””777477 0000121 #ذآذآذ]ذ]ذ]|]|]|]|]||]|1|1|1ز|1ز|ز|ذ|1ذذ| ||| ]| | ]| | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 ]| ]| ]| ]| | ]1 1 1 بسسس ا ا سس تا
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 ههجو ىلع ٌرخ مث نمو . كانه تعاض |بلعلف ةرهشلا
 ايلطي هباقعا ىلع -- نم هللا رفغتساو

 بو 0 كيو اروط دهنتي بلقلا رسكتم وهو

 ذدال لوح يذلا ناكل يق همون ىلع ىرخأ ةسفن
 ني 0 هزاز ز أمو 0 نم ءيش

 ىح ماد ل ضرزالا ن 00- دقفتيو ال امثو

 امال انزح.١ تيعيور ةتدازن : رجلا ىلع ليقا

 ام "1 هداقر 5

 نايل ليولا لوقبو ةمعنلا ةدقرلا كلت
 0 0 تعاضلاظس ة ارا تعا

 ينب باصا امك ينباصاف بعانلا هله ينتبتعا يقلا

 قيرط ىلا ميطخ لجال اودنرا فنيذلا ليئارسأ

 نزتاب تاوطخما هذ» يىغمأ يفنأ ةأو ها رحالا رجا

 تنكل ةدقرلا كلت الولو ةدئاف ريغ نم اتبع فمالاو

 لطايلَأ لاكتالاو ةغراذلا ةنئاطلا نم اهل زي ةلاح ف نوكت د
 /والثه تاو 6وك:1ور )١(

 هدد يسلم



 رك

 يتيرط يف امدقتم جاهتإلاو حرفلاب نّرالا اهكسا

 ةناسملا هزه عاق ندزأي 0 لق 9و ٠ . ةنيدملا 41

 د قرد ىوس اهعطف ىلا احن ٠ نك لو ٍتاّرم ثالث

 | ينتي ايفراهلا ٌلوو هاسملا لبق ند 0
 ا 0 ةدقرلا كلت درع تربص

 هرظن رادأو 8 ىلإ 0 ذ ءانثأ كو

 نأ ا اطوانتف ةنيعصلاب اذإو اهتحت
 أ أرورس ريطب ةداوذ داك دقو 1 هبج اهزر >أو اهأري

 قايم وبلا داعا سذلا هللا ركشب ههجو لع رخو
 3 مسا (0

 نم قنننأو هيب وعسل ةنيدملا يس هلوبق ةيإو هتايح

 ةوالحو 0 ةرارم ذاق 0 هتيرط 2 كانه

 ام ربي نا ديري اعرسم لبحلا كل اذ يف قلطنإو رفظلا
 ىلا لصي ن ١ لبق هنأ ك4 و قيرطل أ ّق مدقتلا ن ه ةناف

 حرفلاو هتوقو هللا ةبحب اثيدحروعشلا ىلا كلذ زيشي (1)

 يشل حوسبي ناذالا ىلع ءانب سدنلا حورلاب

 ظ

|| 
| | 
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 ليم رك للا ا
 انا ىل ليولا ًالئاق ةسفن نوب لخاف 0

 ءاسكب را ملا ريس ةصرف عاضا يذلا ماّويلا هاا ىطاخ ظ
 مدامد عمسأو 1 نافع رزبلف اعلا أودمونو ||

 5 فوخلا ةصق ضيا رد . يرحل ٠ نشوجمولا

 - هداوف قنخم قيرطلا يف ةن .اكلا تر هانم
 نا ا تا د دمر 00 هذه نأ هسفن يف

 يف رخسأو ردا نبإ لاف عمو إ تيكف ينفذدط
 اذاو ةنافبلا ةنم تناخ نيح ىلا لاح هذه ىلع هتيرط ١
 اقيرطلا بناجي ةفارظلا رصق 4 لاقي ”مظعّرصت

 يف عرسأ لو ييبسملا نارا فأر ملا

 ةنونيضي م رصقلا 0 بلطي 0. هيث

 لخد ردقلا هم ه ليم ةفاسم ل 0 كانه

 ةكرب ىلعو .١-لا لوخدلا ةضرف ىلع يجيمملا لصح ينلا ضرالا
 ةيحورلأ مْايزعتو نيسيدنلا ةكرش



 <ث20

 هيلع مخ دق مالظلا ناكو ضرالا نم قيضم ف
 5 ىثمي وهو قيضلل كلذ ف وراظنب قدي لدغ

 2 تعفو لق اه لاقو > . هةيذب ناب 1

 كناذ ناكو. تا كشلاو فوذلا ةنع ٌرفام
 كلذلو . اهأري نحي كي ل لمالسب نيديقم نادداالا

 ةمادق رّوصتي مل ةنال عوجرلاب م حو فوخلا هيلع بلغ

 ل لاقي تناوب رصقلا كلذل 2 : 0 ىوس

 يبسللا ىارف قيرطلا ىلع فرشا دقوهو .ناظتيلا

 له جاصاي الئاق مادانف .عوجرلا ديري ةناك لام دق
 أَ أ .نيدملا نم فخت اإل 3 هفيعض 9

 نينموملا نام 1 ا نضام لجال انه |هفأ دقو نان

 قيرطلا طسو يف كلاساف . مل نابل نبذلا راها
 متنا 7 او سما ىتقاف د رد كيش

 نع ياك تيدا نيذه نأ 0 *١:ةرم 00١

 نالفتعم امنا ريغ .صالخلا قيرط يف انل لاعلاو ناطيشلا ضرعت



/ 

 هيلع نارجيري ١ اكو امفوخ نم ادعترم 5
 !هزوالا كر 4 نامزعت اكل فو

 ردقلا باب ىدلر اص ىت> لبقإو اًجرف هيدي, قفص
 دل زب اة ما اه انل  ةنارملا ناو
 .ةليللا هذه ديف تيبملاب يل نّدْوي لهو رصنلا اذهام
 ةحار لرجال ةانب دق لبا اذه بحاص نا لاقف

 الب مبا لام قا نتل نك 5 نيحاسلا

 بهذا نا ديراو كالطلا ةنيدم نم تينا دق يا لاق

 0 يخأ اي كمسا امف لاق . نوبهص لبج ىلا
 ظ 0 ل1 يدع سا ناكف البق امإو ييسسملا ن ١ نال
 لاقف . ليللا ىلا ترخات ىتح قيررطلا يف كلفاعا امو
 قوفو ٠ لبجلا طسو كيس ةسورغملا ةرجتلا تحن تن
 تعجرف م تناك ٌةنيح كانه تعيض كلذ

 ايد ا ل اب نوح ايم لع نرش
 يف يتلا لالغالارظن نع انلهذتو دومالا ىرن ىتم ةيللاعلا ةفاخل
 ابلجرا



 ا

 9 5 . ةرجتنلا نع تدعلبأ تا لدعل اييلع 5-5-

 انأو 8-5330 لاق داس لبق انه ىلأ تاصول كللذ

 ناف رصقلا اند هي تانكاسلا ىرانعلا ىدحا وعدا
 بح ةريشملا لب ىلا كرضحت :كلباطخ اذا
 بابلا بجااكلا عرقو تيلا اذه نيس ةيراحا ةداعلا
 ةبكحلا ال لاقي لالا ةعراب ةيرك ةانف تجر
 نمر م داس لج 2 اذه نأ 0 5 و اما ع !اقو

 ينأسو .ىسا دقو نويهص لبج ىلا كالهأ ةنيدم
 يويعست 3 هيلا كوعدأ يف هَل تلتف انه ةليللا هزه تنل

 يبسملا تلاقف .ةانفرص الو هل تنذا ناف هنالك

 د ممذلا ةمون ركشب صراع لك يف حتاسلا نا (1)
 اًباد ردت نأ ةكأب يسم لك ىلع ب اذنكهو . ةينأوت ىلع اًيكاب

 ناك ولو ة ةيسئن ا هلاك نخاف هداعت ها < وسو هاياطخ -راكأ

 ةيج دذع 2 ةلبقو هل رنغ دق ةئئافلا هت 4: دوج نم هللا

 نم ةنأرب 000 ا جيا ةميلك ف لبني نا زوحيأل (5)
 ةني دما ف رْط ُْ 10 ماس كراكو ميما نامنالاب هلل دالوأ

 0 ةيوهسلا
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 لكب اهربخاف . ىضمت نبا ىلإو اذه اي تلبفا نبا نم

 نرا ديرا ينا ينئالوم اي لاقو ومساب امنرعو هنيدح ؤ
 ليا بساع نادرا قال اه ةلإلا هزم ىغلا
 . مهامإو تيئاسلا ةحار لجال رصنلا اذه نب دق
 تلاقو رورسلا ةعمد أايينيع 2 تلاجو تميشباؤف

 ةريشعلا نم ضعبلا كلبلا وعدا ح”رأ ديزا ىلا هَ

 كل 0 تمأقو .كنيدح 1 هانفقيل

 َتبلكلو هيلأ 20 ا ةنأطقلا 0

 ةريشعلا نمريثك ةاقنلإو ةعاجمل ناب ةنلبق 9 9 م هرب ةعم

 20000 1 أ كرام ا لخدا هل اولاقو بابلا ل

 نم كلم لوبنل ناكملا | انه فب لق لبحلا انه ىلأو

 علا
 رصقلا ىلأ ممم لخدو ةسأر بلل ًاطاطن

 لع مي نم لكل ةمرلل .تافص ةبخلاو يوقلاو ةطنلا .(1
 هللا ةعيب يف |ولخدي نا نوديري نيذلا قانحتسا



 جيب يب يب بيب سل ل سس سس يس سس ا ل سس ا يس يس سس سس ل لا بحس سس ا سس ساس

0 

 نا اورماوتو هب اوبحرتو اًيأرش هيلا اومدق سلجالو
 ةصوصخم تاضوافم يف ءاشعلا تقو لبق هدم |وفرصي
 الو . لَوالا ثالفلا هنابحاص كلاذل |وراذخإو . ةعم
 كأانيبحا دق اننا ب اي ىوقتلا تلاق ثييدحل إوسلج

 يف كنداحن نا انل ادب دقو ةليلل| ةنه اندنع ك ادابقو

 لاقف.ا اسفل ةرئاف هب سى بتقن انلعل اذه كرفس :

 اذه لم ىلا كلنلاتساب سا ينو ةماركو ابح يسملا
 . ةحايساا هذه ىلا كاعد يذلا اذ ثلاق . ثيدحا

 قماقا نإ ىدنع تينا الفات تي لل
 : بلطة تررفف .ةلاحعال 001

 نيا رطلا هذه ىلا تييدتهأ كيد تلاق: ةجالثملا

 أ ىنال . هتبانعو هللا ةنوعب نراك دتف كلذ اما لاقف
 | بهذا نبا ىلا ملءاال وجو ىلع اًماه تجرخ
 هل لاقي لجرب هلل ١ نتا كك أب اجيرتم تكاذوو

 ينل قيرطلا ين سو قيضلا بابلا لع يف دف لبجنالا

ٌ 
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 00 اإل اهلا ٍةماقتساب اهيف تكلس
 202 " ةملا ةيفكترما امأ تلاق . طف

 تمدام أه ذنا ةهظع اوما كانه ت تيأرو هب تررم ظ

 قف ةمعنا لعمل ظنح لوالا ام ةثالث ايما نك ظ

 ناسنالا ءاجر عطق ينانلاو .ناطيشلا نع اغر بلقلا ؤ

 تال . ةيطخلا ىلع هتهوادم ببسل هللا ةمحر نم

 تلاق . ىلا دق ةنونب لا و قاوم ف ناسا هوو

 افرع ناكو متن لاق 1 صو اذه يعمم لف

 يالا امإو . هاوس نم قم ناكيبلق ن دال ت 2
 د ار ام نك نه أ تلاق. 1 0
 ةنال ةريغ قش اوما ت 21 ١و بدل لاق: ربفملا تب

 ا اصف! هنق كارأو راكم ىلا 0 ظ

 .ةبهذلا لاحلا كلت اوسبل دق ويف نيذلا مونلا ف و
 فونصلا ّقشو عاجلا لجرلا كلذ: ىلا نيكو

 . لوخدلا نع ةنوعنم بابلا ىدل ميج نيفقاولا



 ما

 ْ دنا راو لخدي هي ١ لجرلا كلذ يب ع

 الولو يبن تخش دقرومالا هذه نأ كشالف. يدبالا

 كلذ تسيب ةيس تنك. يرفنس يف مدقتلاب يازتلا
 الا بيار اذان فدلاف هلل كلذ حاصلا لج ١
 تاز ىولفلا فلل 05 كقيرط

 اطر لانس ناك هن 5 راك

 ع ع ا م

 - راك نال نم ىح

 كشف هال ل دق : كاران 04 ملط (مخاش

 عزن يفاذلاو ٠ تّرِفْغ دق ك«ساياطخ ن | مهم دحإو 2

 يذلا. شوقنما بوقلا اذه ينسبلاو ةيلابلا ينايث ينع |
 يناطعإو ينيبج يف ةمالعلا هذه عضو ثلانلاو . ةنيرت

 نه جردل |جرخأو كلذ لاق .مودخلا جْرِدلا ان

 غب كلذريغ تيار امأ تلاق .ثايا اهاراف هيج
 ا

١ 
 مج ل مح وسع ع مس ومس ع ويح هواجيس



 ملأ

 ىه امي كربخإو سئافنلاب كتربخأ دق لاف كقيرط

 ”لالاتي ملح نور ظلت كاز وا كلذ ن وذ
 لع نييئان ءاءّدالا رخآلاو لسكلا رتتالاو ةجادسلا
 قر . يتحول لزاما ننقل كاملا اع
 ظطئاحا قوق جرم انآ هلق .قارا]و يعرتلا ضيا
 اوك كن كلو كلو نوررص: ا فلل ناديرب
 ل لم رعت لذ نإ قع الطفو يعزل
 ١ ضوصخملا ىلعو لب اذه ىلع هيسدوعص يس ةهيظع
 باّربلا هالو احر دونمالابةاونأ هاما 0 ل
 ىلا تعجز تنك ابر ابلا ىلع سلاجلا حاصلا

 نكد او انه ىلا يلوصو ىلع هلل هللا كشا يكل ينحلو .ءارولا

 يايا َنكلوبف ىلع
 ا را لا اغرإ ةنلفولا واطحتو لاذ

 ادب ام لس لاف. بهنع باوجلا ةنم تبلطو هبا اهب
 اهم ورح لا كذلي انابحإ اركذت امأ تلاق . كلل



 يي ا000اا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخذخذخذذأذ| ز | | | | |1221 ممم سس كك 111110لا

 تنك ولو ناوطإو الذال ناس
 م

 ظ 5 5 يام 0-65 اكان اتشأ

 | لضفا داب ىل 0 هف نآلا اناامأو نال

 ظ ا تلأق . فيد قسرا

 ظ 0 - يسجل

 0 0 هي يلوم كأم

 ظ
 ؤ

 ظ

 هذه نم يشب و 9 الان تس

 | لعفا نأ ديرا اذح نكلو . ادعضت كسا نوعا

 اانا ىرتانأ تلاق يدع مرا

 ى كلبلبت تناك يللا شواسولا تباغا ده كلل

 تاءاسلاو ردانلا يف ن .كلو لب لاق . تاقوالا ضعب

 | ةليح ملعت أ تلاق . دج ةني اهبسحا اهيف ينقرافت يفلا
 ِ راكتنالا وه من لاق .كيلع تيوق فم اهيلع ةبلغلا

 | حتاسلانا ؟او لور (5) ا١ةوادن١1 بع ()
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 يثلا بودلا:« سلا رظنلاو ا ةسلصلا لع ةسباع اقم

 _ضام انا يذلا ناكلا ليختو يم 000
 أ ذامو تأ | ءايالاك كللذ كل اف . هلا

 ينا لاق. -- لبج ىلا لوصولا كا بحي
 اسكر اصلا يلع لع يذلا كااذ ناوجرأ

 قادما الا ىلإ للعرب ام لك حوش رد

 مريض ةّنس ةبراحم لعةتباتلا هئاضعا يف ةمئانلا ةعيرشلا نم وكشي
 نم ينشلا ناسنالا انا الئاق فتهي ينطصملا لوسرلا تلعج يننلا
 نا عي جالا د وا لاح هذهو ٠ توملا اذه 0 يل ذفني

 ْق لخادتنو مابجأو نوزشابي نيح م ضرع ةيطخلا تالضف

 رين مهتانعا ىلع يقلتو م لع ىلوتست ةرينك ارارمو ٠ . ملاعا ندحا

 نوكي رخلا اولعي ن ءنأ 2 ١ ىم منا ىتح مهع امغر ةيدوبعلا

 مهم اًبيرةرشلا

 ماياطخ: نازنغب كومو انيح ئيسملا .ناسنالا نا )00(

 نا دينع ةنأب ل انا 4 اة هبححو رهربب فرد ييدملا مدب

 داسف بلغب و ةنائىهش ع ردننب ءايسلا د يدبالا دل لاني

 ةيلق
2 
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 ل

 ةقفر 03 0 م | راالطا 0 1 نوكيا

5 

 يضره ن“ 0 انأو يما

 العايد ذكعل تومأ هل كشبوج نول يتشاف ن طابلا

 سود سود أ كح نودتيي وندلا تازؤطلا

 كا
 كلل له تل أقو هيلا ثر >ز ةبحلأ "سيف اذه

 .دالوأ ةعيراو ةجوز يل نأ مث لاق . يخل اي لابع نم
 ىلب هوا لاقو يف كَ مهرضحت م اذاليو تلأق

 2-3 ةنس دي نو ا 2 ا كلذ تعطتسأ

 و منرأو مون 2 قلي ا .ريسملا ن ع ينوعن4

 ةيع ةدنع ناكاذم م فلز رو 81 0 أ (1)

 نم نوب رم مزعج فكرا ةّراح ةبعرب كم هيد لهل ةقداص

 . صالخمإو ةمحرلا نم تريبلاط عيسملا ديلا ىلا نونايو كالملا | ظ
 تاسلا ييمحلا عنص اك ةليلجلا ةيغبلا هنه لاون لجال أضيا لصيو



 9 هللا هينارأ او مترذنأو تاعف دقل لاق . م بقاع

 |وقدصي لو اه يفهم كلذ اوذختاف . انقنيدم بارخ

 ةلترولا لمح نأ هللا ندا نلت لاا يلاق .يلاتم
 . ةميظع قرارحب كلذ تباط دق لاق .ةحان مولع
 تلاق .هيلع ديزمال امح مهبحا تنك يلا ةقيقحابو
 نم كفوخو كلسفن ىلع كنز> نع متربخأ لهف

 اوناكمهو اًرارم كلذب 0 دق عن لاق .كالملا
 ار نر فوذما جتإول "يلع نورب

 .انسوور قوف 00 ةنوديدلا يمقوت نم يداعترا نوري
 اوناك اذاف تلاق . يتبحاصم ىلا مرحي ل كلذ لكو
 تناكف ينجوز اما لاق . كلذ يف مهسفنا نع نولوقي
 ىراكس |وناكف يدالوا امإو ملاعلا اذه دقفت نا وف

 لاحت هذه ىلع فوطا ينوكرت كلذلو ةوبصلا س
 لطب هج للاب كلنا نك ل [كلاق يبو

 اة (1)



 ملا

 . كتبحاصم ىلا مهاندجال ةليسو !ملعج يقل كلاوفأ
 يفر عشا ينال ينابح حدا ناردفااليفا بيرال لاق
 ناسنالا نا اضيا 97 انا ةراثك صاخب ان نأ ىذ

 ةررقي نرا دهتجا دق ناك ام كواسب لعيب نأر دقي ظ
 نا عيطتسا كلذ عمو . ةعنتملا نيهاربلاب س انلا دنع
 ام لك يفر مسبس ميدقت نمز :رتحأ تنك يننا لوقا

 أوناك كلذلو . ةحايسلا هذه نوه 5 معجب ام قيليال
 ىلع تركأو قيفدنلا يف دحنا ت 0 يننأ يل نولوقي

 يل عوسإ ةلعلو . هيف سابال هلأ ١ نوري لفن أوناك أم يسفن

 يللا ن ما يف اوأر دف اوناك نا مها لوقا نأ
 .بيرتلا رارضإو هللا ةفل اذ نم يزارتحأ ةرث 5 نوكبف
 هلاعا نا لجا نمةاخا ضغبا نيياف ناتااق

 تناكن راو ةّراب تناكهبخا لاعإو ةريرش تناك
 مغبخ ربظ دنف كلذل كودال دق كدالوإو كنجوز

 ]1 ل
 تمم 0
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 كلسفن تبيع دقف تن امإو .حالصلل ربطوبق مدعو
 انيكك

 اكمل لدا حمؤرو .ايقرلاهيطللط لاق
 9 07 داشعلا رضح نا ىلا كلذك نوئدت

 ناكو نولكاي اوسلخ + ةرخافلا ةيهشلا ةعطالاب ةلفاح
 نودلكتي اوناكف لبجما ماج ذقِح ثيددحلا عوضوم

 ١١ كلذ فنبءيث يلو مف 000

 ناكةلا مغيدح نم تظفف انا امإو لاق .رصفلا

 ”ةلعقو توملا ناطلس 0 دق هنإو ارهاق ارابج مس

 يذلا وه كلذو وسنن ىلع مظع رطخ عم نكأو
 لق يدنع قداصلا موق بسح ها هي ل ينداز

 يذلا يّرسلا ءاشعلا نع زمرانه (1) !1:؟زح (1)
 ةلحف ام يف نولمأتيو ناهالاب عيسملا نم اًعيجج نوي رمسملا هيف يذتغي

 اذكهو . بالا هللا نيب نع سلاجو هور الإ ُةلغفي امو ملجال

 0 ةايل اعيشف اعيش نوغيو نايخالاب ةنم نوت أمتي

 [ 59:2! 8 ةنوبحو ةماعنأ
 ا ب سس يس سس ل سس

 حسا يبس يب ا سال سل
 .٠



 م

 ةمعنلا ضافا يذلا امإو .ريفك مد كفسب كلذ لعف
 ىغ صلاخ بحجب ا كاعفوبف لاعفالا هذه لك لع

 م |اق ةريشعلا صضعب ن | كلذ نع ًالضفو. مدللب

 ةغف ولكتو تنيلصلا لع كاكاك قع هذتح اوناكا
 نيكاسملل بمحم هنأ هالك لسكر ٠ أوعمس مهأ امدفت 8

 أوديإو . برخملا يفالو قرشلا| يف ةلريظنال نيتاسلا
 عم كلذ لعبا ر هله قم ةتاذ در ا رت ةنآب هزه مداهش

 لبج 2 :عوبلا اميل ةنأ هن عأ اماذزو .ةناكاتبملا

 نم نيدولوم ٠ نيريزك كابرغ را ا

 0 -- لححو 9 هَل 0 اك نيل 0 2

 3 0 أدي مينفنأ 24 ليلا ا

 | ةريسف ةؤرغ يهسملا |وذعا دق اوناكو .مانملا
 رلا ىلا اهيفمانف مالسلا اهل لاقي قرشملا ىلا تاقاط

 حورلاةمالس نأ (؟) 111 زمو منن[ محا (!)
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 الئاق 2 7 ضخ هيمو نم هيتنأ الي 5 ؤ

 امظظلا كانه يورا لهو يه ٠ ئنحلا تريإو َنآلا انا نيا
 امذلا كفشل ' ىتح .هبحو ٠ .يل عوسي فطل انهأ ىرت
 انكلأ يا, ماكس مات. 0 نارنمل ىل ادد ني طعا

 اناخأ أب | نلقو 4 هيلع َناخدو ىر اذعلا تمأق 9

 اكل انه يف ا ل كيرن ىتح بهذتال

 1 ةنيراو ةبتكملا ىلا ناخد فزح وب َنالطنإو
 لع ةتفقوا ّنهنا كلذ نم ركذا امو ةيدنلا خيراوتلا |

 ؤ

 ظ
 ان اوحا عيمج يف علطن انلعجي ام سانلا عب ربمخلا | ةمالسو هللا عم

37 
 ظ
1 

 ةيصودصخ ةعل هذهو ٠ . هق دصو هتوقو مظعل ميظعلا يعارلا ةيانع ىلع

 ثخن لظنسو مالسلا رصق لأ لخديف هرم 1م هللا أ_يطعت

 لع زمر يف قرشملا ىلا ين أ تافاطلا امإو . موحرلا هلالا ةنجا
 سمت وذ يذلا عوسي ها 00 ةرداص ةيثيقحلا ةمالسلا ن |

 ةئالفو هتوهو ةنايحو هتاذو عملا داليم ىف لمأتلا نا 0 0

 دواد لاق ا نيستا ةيهب كلذ لك هصالخو مرو هل اعاو
 نا بيرلو ؟4:1 ١ك زم برلاب حرفا انإو يديشن هل ذلي يلا |
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 اقولذم ٠ مايالا ميدقلا .زبا ناكاشنا لبا اح 2-0

 لاعالاب حرصت خ«راوتلا كلت تناكو .لزالا ذن»

 مصنخأ نيذلا ديبعلا تائملا ءامسإو اسلع يف

 زيت هذه لثم نوكاسم يف مماقا فيكو هتمدخل

 هل ٌنآرق مث. ةعيبطلا الحنا نرمالو مازلا لوط نم
 رابعالا اذ قحي فا هءانخ لاعأ رف نع

 ىلا اولانو بلا اولعو كلاملا أورهق منا فو
 دح نم. |وُنو رانلا ةوق اودخأو دولا 000

 بورحلا يف هاذه اوناكو فعضلا يف أووفلو فيسلا

 ندر -اًاامف ل نقم ”ءابرغل | ركاسع |ومزهو

 بس عيبج < لوبقب نهر ةمحر ىلا ريشي رصقل خيراوت , |
0 5 -- 

 . هي ا وضم 2 هيلع أودعت اتاك هيمن

 نم هللا اعنص يتلا ةبيجملا لاقالا هس ذيذحلاب ونت ناميالا ةايح
 فورذملا عابتال ةأيجلا ةحطسالابو مهبسبو هبعش لجا

 ؟هوك؟:١1 بع نا
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 ييسملا اهيلغ فقوف ةريهش ةريثك صصِق لع لغشبو |
 نم دبال تاراننإو .تاوبن عم ٌةفيدحو ةعدق اعجاب

 ةيزهن دلما فير لب هلي فيل اهحوقو
 نيكاسلا

 ىلا ةيلخَدإو اضيا ةنذخا دغلا راكألو لاق

 يتلا تاودآلا فانصا ىلع ةتجيرفو ةحطمالا ةنازخ
 مهةيرط يف ةياقو مم اظنح هنراكاسلل جيبو اهدعا

 بارخلاو قرشلاو ذوو عوردلاو فويسلاك
 53 ينكي ام كانه نراكو . ل ال ينل ةيذدالاو

 | 4 قزربإو ءاملا موه دعب |وناكولو قش بكآوم
 قبنحو لا افق بيترت لعانه لأب يب ىمنملا ىرا (1)

 ىلع هطلستو هتعيب يف هللا توكل هتيم حرغيو أ عضخي أ هرضأقم

 مدجم 0 اهيف هدصاقم ماهتابو هديبع بولق ىلع هئالينسأ او ماعلا

 هللا دعا ام 7 علطت نأ 00 اذا 110 هبعش راو

 يف لوسرلا ساوب ةلاق ام عجارف ةيحورلا ةحلسالا نم نيريبسملل
 جيشا هلل ةدعا يذلا ناف ١ ىلا ١4:1 سسفا لها ىلا هنلاسر
 ل ربعي اهبف اهوغو هبعش بولق يف ةيحورلا فطاوعلا ظنح لجال
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 هليع اهب تلعف دق ةيبرح تالا 0 اعيِف كلذ دعب

 ةقرطملاو دئولاو ىبوم اصع كلذ نمو ةبيغ.ًالاغفا
 قاونالاو للقلإو ارسيس لعاي اهب تلتق نيذلاا
 نايدم ركاسع كب “ اب درط يبا مياصملاو

 يو الجر ة هيه ثسمأ أ راو ا لنق ينأ ِى اذسلاو

 ةيبظعلا ةرطسلا كللت نوقيش ماس كلارا
 رابحلا تايلج دواد لتق اب نيذللا عالقملاو رحكأو
 جرخي موي ةيطخلا ناسنا ٌنيبر لتتيس يذلا فيسلاو

 “ف .ةيماسلا ةبيجتل | رظانألا نم كلذ ريغو ةهينغلا
 هعجضم ىلا هب َنفرصنا مث ةبلق باطو كللذب يبيسملا
 رفسلل ادعتسم كانه ةتايل تابو

 داراو احابص ضب دق يب ييسلا تب تبر ملاف

 عيج ىلع ةبلغلا لانن رطاشنب اهانسرام اذإو .ابب وهاس نرا
 لك نيلعتسم هللإ حالس عيبجب 2-2 نا اديلع بجيانطو .انئادغا ا

 رطاشنب ةمعنلا طئاسو
 إ



 0 ا باكل رم رشم
 يقلا ةجيبما لابجنا كيرن ايفاص اهلا انه ناك نال ظ

 ذلا ناكملا و انيملا خللا كيئارقأ امال 0 ك]ديرت

 دال ل اكااو كعامل تريل اةفانلا
 .بونجكلا ىلا ر ظني نأ ةنرمإؤ رصقلا تس ىلا وبن ل

 0 0 ظ

 ل 0 10 9 3 ضر ا ةعقبلا
 نع ايلا تقلطنا اذأو . لبحا اذه لثم نيحناسلا

 ظ ن- هزيفتست أو 6 7 ناب كانه كرم ىزت

 كانه نوئكسي نيذلا ةاعرلا

 ةروظنملا ةججلا لابحملا نا (5) ا1الو ١ :؟؟شا ١١(

 نحنو اهون انكي يلا تاي زعتلاو تاماعنالا اك نع
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 ظ ةداكرف بلا قى سلا ا ١ 8 نمو كك ؤ

 حالسلا لاف لسايأ ةنارخ ىلأ هي 00

 اك ايلا ل ا جرخو .ِهمدق لأ هسا

 ركع كب رم له ىلا 2 لاقف ةباوبلا ا
 3 زم رم تيك رمل ا من لاق نيالا

 ىلا لاق .ني:الا لاقف 4 وسأ نع لال لاق

 0 ناك نه ىفا دقو يراجو يدلب نباوهو
 لصو دق ةنظا لاق . نا لصو دق ةنظت نيل ىلاف
 ضافأو اريخ هللا كازج يهسملا لاق . لبحلا لفسأ ىلا
 ةحاوص ةعم تاثمو هقيرط هس ذخا مم كيلع هتاكرب

 نوددري كلذ ءانثأ يف اوناكو . لبحلا لعا ىلا ثالذلا
6 

 أودارإو ىلا ىلا .اولضو ع فلذا ملك

 ل

 سس سس وس ع لا

 راماخل 06 دقنلا 1 رم لاثكا 0
 ةفيخغا
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 ىرا ييسملا لاقف .. عسداولا كلذ ةي بيصبلا

 كلاق..كانه دوعصلا ناك اهنك انه ارسع لوزألا
 د | ناسنالا ىلع رسعي هلأ م هن ةنطنلا

 هقيرط يف ازي نا ريغ نم لزا تمن اك عادنال
 هللاب يهسملا ناعتساف . كانقفارو انجرتخ دق كلذلو

 71 داولا كللذ يف ردي لعجو
 نالوا نيترم قلرلا نم لسي ل كلذ عمو لبدش

 ظ 3 ىراذملا كلت نا تيأر م لاف

 كانهو لنجل عطقنم ىلا لصو ىتح ةتيشام ّنلز ام
 قع © م و 3

 ةنعدوو بيزلا نم اًعيشو رمح ةجاجزو افيغر ةنيطعا

 مهم عزابف جاضتالا يدأو لا ناب ىلا قا 01(

 2 لاملا وا ةيضتلا 0 ايد تحئايارعتلا

 مهلا ةراهج رانعلا د لف ميلع ىفخي ةنا بير

 نكرايصعلا ا نبلإ, ريكلاو ا لا

 براختب 100 ًاليبس كلذ دنع ناطيشلا دهيث اهاقإو هيلع
 ىتش



 ظ
| 

 هس ك0

 صطذك111ااكككككىىىىىى سس سسوس سا
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 0 يدأو اعل نطبتف وهامأو 4 . ةنع نعحرو |

 يأ: :وملوبأ هل لاقي يح ناطيشب اذ ةنم ا

 ةداوف قدح ييسملا آر نون هيلع لبفأ ل3 “الربا

 َن ١ هيلعل ةنأ ةنا ريغ 100 ما لهُذ ةبسفن عجأري لعجو

 .ربدا اذا ةيمري نأ ف فاعمل نر ال فاي

 دالش مث . هيب ةعم رطاخي نرأ لّوعو هناكم تبنف

 رظنملا لئاه ناكو دراملا كلذب ىتتلاف ىثسو ةمزع

 ناحادجب ةلو ةراذقفا وهاذهو كمسلا:سولفك؟ ابوخاسبال
 ارا يفوح نم فني قيد أ لدن ازز كريسفلاكك
 يبسللا نم بررق الف دمنالا قدشكو دش هلو اناخدو

 تيتا نيا نم ل لاقو كيسردزملا ةراظن هيلا رظن
 ِّع لدب هركذ يثاي ام نا ىلا ريشت نويلوباةئيه نأ )١(

 . نينموملا نايا يثالت نا ةثيبخملا حاورالا لواحت اهب يلا فواخلا
 هللا نال كتيراحل زرابلا ناطيشلا نرم ييسملا اهيا اي فختالف
 داهملا دهاجغلف كلذب ىلاعت اندعو دقو هيلع ةبلغلل ةوق كيطعي

 ةةنيناطب نسحلا
 سس تس تسبيب يسسيسسس

 صياد تح“: 00 لااااا
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 كالطلا ةنيدم نم تيتا دق لاتف . بهذت نيا ىلأو

 لاق . نووبهص ةنيدم ىلا ضام انإو رش لك لحم
 انإو يل اهكدالبلا كلت نال يتيعر نم تنا نذا
 هنأ لءإو . كلكلم هجو نم تبره فيكف .هلإو اهكلم
 كتبرضل يتمدخ ىلأ دوعتو عجرت كلناب يئاجر الول

 000 كناكم نب هاهذعب موفال ةبرض ظ

 ةرساخ اا تلا را كا كاك ماسي

 يبول ف ةيطخملا ةرجأ نرال ةمالسلا احم جرتال
 ا : كدا ا وغل اهلا تادخيو ]علت اى هلغ

 دحا جورخب نوحمسلال ءاسورلا نا لاق. اسهم
 4 اوكشت كارإو . اًدوط مكلامم نع ماياعر
 كيطعا نا دهلا لعو عجراف يتهدخ يف ةراسخمإو
 ةمدخ يف تلخد دق ين لاقف .اه درساب انتروك جابرا
 اعوجر كلعم عجرا نأ ي نأ ىنتكمالف ءاسورلا نمي

 "؟(ئر (1)
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 ١ .ليف اكلدرالاب يدرلا تلدب دق كارا لاقف . انثال |
 نم مودخلا انه ةمد# نورهاظتي عسل نول

 نكف 0 أوعجريو ليلق دعبل وكرت كرا مّتداع
: 5 )00 

 دق ىلا لاتف بحن ام 0 كلو كلذح كب

 02 هنعاطو هتملخ لع أندعو اًذهع 7 تن

 ينيب ناك دق هنا لاق .نئاك نشأ الو ثكنأ نار دفا
 ينتعطأ نأ 9 كلتنايخ نع ثا انأو 51 تلثمو ١

 ١ ىلع 7-5 يىدبع نأ لاقف . يم 01 تسلل

 يذلا كلا بسحا ينا كلذ نع ًالضفو . ينسرغص
 ىهو ٌةَلئاَط لك نم ىنقتعي نأ اًرداق هثاول تحت انأ

 قحإو .كل يتعاطب ةنبكترا يذلا ينذ نع خصي
 .|| ردعوب ةتبني هنا ريغ قحلاب انه كتي لالا نارا )

 تحن لخدن نأ تاركمملا ضعأ نم 0 *ءا هلق 0 تذل

 نيذلا رثكأ امو . نودع ناطيشلا ةمدخ ىلا عجرن مث عيمملا ةيالو |
 قدص نوذبني الوه لثم'نأ ىنخيالو ةلاهجا هنه يف نوطاروتي

 نا آلا نوبحت ام كلو مل هلوفب سملبا باذك .نروقاصيو جتا
 ةيدبا ةنعل مهتومو ةيدر مهبقاع

 ديس سيسبب تلل



 ةتدلبو ةتبحصو ةتعاطو ةتمدخ بح ناكل لو 1

 ينال قاذنحا 15 نغ 1 كدنع أمر 7 ١

 لأ قارا ورا كو و وتمدخ نم تنك دق |

 ادحا نم نأ 00 0 .انبا عدل |

 اا يننا ىنخي القانا هو. يدي ن ٠ هياصأ ن 3

 ابنا ديوي نم ةليحلاب وأ ةبلغلاب يلاعصا تصّلخ
 هاذخ رثككأ كلذلو . مدنع ردا داق نان ولو ظ

 يف تنك ن ار 0 ةبقاع ىلا نوبتني

 كضلخا فيك ىرتو كرم 00 و اه

 صالخغسا يف ًالظبا ار 0 ١ لاةف.هتلئاط.نم

 هوس اماو...ةياهلا ىلإ هبح ىلع مهأبت نيمست مابا

 ىهمثدنع اذهف هيلا نووهتني مها عزت يذلا ةبقاعلا |

 لب ةرضاتلا ةاّلا نورظنني ال مال .ىوصنلا ةياغلا

 يئايام دنع ام ولانيس ىلا ةريخالا ةداعسلا نوجري |

 نكت كنا ل اق:نيسيدقلا هتكمالم عم دج هديس 0

 لاا



 فيكو لاق . هياوث يف عطق فيكف وعابتا في اهقتسم
 تدك 1. كرفس لوا ف تككش دق كنا لاف .كلذ
 قتعتل ةيودلم اًقرط تذختا مث. سأيلا ةعولاب يف قرغت |

 ىتح كديسر ظننت نا كل يفبني ناك دقو كلليح نم
 تدقنفو مولما مونلا كاذ تمن مث .كدع ةعفريو يلأي

 م تكشوأو كلدزحرتف مث .ةرانخلا كتريخذ
 9 ىلسشن لزت مث. عابسلا تي 9

 تيأر أ تربخأو كأرف ارهس ع 0 ليلا

 رثكا عقاولا نوب نأ نكيو تقدص ل اقف . تععمسو

 مدخأ هلو دبعا ايا يذلا كلما نكل تركذ اهم
 دق فعضلا اذجب راما كلذ نع ًالضفو .ز وو موحر

 ةتعل ةتعلخ مث ةتسبل امو كدلب ا ىلع ىلوتسا

 انعو يالوم ينابقف هب اء تمدنو ِهلِجأ نم تنزح 15

(0) 

 اذمل د ودع يأ لاقو ابضغ ريرشلا طاشتساف .٠ يح

 ْ قدصب فرتعن نا يفو انأ لضفالا ةنيرطلا يف هذه 4

 || يس جيلا ةهف ىنغ عفرن يأ كلذ يف علابنو انيلع اء سلبا ىوعد |



 همالخو هناكحإو م ل لولب ع طال

 ةعألا ف 5-5 لاق . هر كتموانل ثنزرب 42 5

 .ةبلغلإو ةسائقلا قيرط كلملا قيرط يف فا عت ام أنيق
 5 دراما كلذ ناتك ١ كا 06 اضمن ا 3 4 تناف

 ةيفهجا يتراغم مسقإ لاقو قيرطلا يهل ضرعأو

 كدمات عزنا انهو ةلحأو : :وطخ مدقنت ال كنأ

 رف ةيران ةيرح د هزي 8 00 تؤمن .0/1 دعتساف

 1 هزي ٍ نق 1 را اهاتلعف 0 2 3 يبا

 همز لاخلا رفظن كلذب 0 عدلو انامع انل 2

 اًيضغ طيغتسي ةلعجي ام كلذ ناكولو انيلع ةبلغلا ىلا ليبس هل
 انيلع

 هلجال عيمملا ةلع ام قي دصت ىلا راشملا ناهالا سرت انه (1)
 كليب اك كلل زل يزل ءاناج ةس دقو ةروزبو هل رذغ فيو

 اذكهو ا اهيفطيو انع ةيبجلا ناطيشلا ماهس فكيو انيلع يملا

 يف نيمعار هومواق هلوقب مهلا بتك نيذلا لوسرلا سرطب ظعب
 ؟:ه طب ١ ناميالا
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 هذه ىتلتي ىيسسملا ناكف . لابنلا يرب ردو سيلبإ

 بابصناك هيلع ٌبصنت 21 15و كلت قوتي

 0 تعئو ىتح اطزت | نع ةنلعافر طملا

 , ةمصخ هنن :ءالاطسأو ريفا هلجرو مليو

 ةفادو عهشتف تاينل ل1 2 ليبسال نا يبل ىو
 ا تاعاس ت كس وحن 5 لاتتلا ما دوت نشل 52 ظ

 5200 557 فعضلن 52 ع 6

 ةثاكو هيلع بثو كلذ: قنا الو . هح

 عقوو ةلئاه ةطقس لا طقسف . ةعرص قح 1 1

 |١ ةطغضو نوبلوبأ هيلع 50

 .كشالاب يل ةهبغ ترص دق ّنالا لافو ةركنم ٌةطغض
 هللا رظنف . امي هلجا ىضتي ةنعط ةنعطي نا دارإو

 لاقو ةفيس لوانت ىقح هتيانب هّددإو يهيسلا ىلا
 [ مقاسف تظفس لالخ را

 نال يع (1)
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 .اغيلب احرج حرج نك ةنع ةتعفد ةلئاقةبرضب ٌةردابو
 نوبلاغابإك هذهب اننا لاقو هيلاراأ ماجن
 هيحانج نويلوبأ رشنف ”|نيخا ىذلا تللذ لجال

 دعب ام يف ىبسملا ري لو ىنخأو
 روصني نا ردقي 2 | سيل ايورلا بحاص لاق

 ةلئاطلا ةعقوملا كلت تععمو تيار ركيتزاال

 كلذ هب مدمدي (كاكيىتنلا عرما عج

 نينالا فصل نإ وادق ب”ردو : نمل راطبللا

 يذلا ىلا فيس ناالن6عي (1) الثور 55

 فيسلا اذه دتف ىتمو . هللا ةلكوه تويجورلا ةءانعا هب مواقي
 عم هلاتق يف يسمملا باصا ابك ناميالا صقن لاح يف عَن انم
 عطق ةلخادف هدي نرم ةفيس طقس هناها مدع لجال ةناف .نويلوبا
 لع ءاقلاف هب وو دع برض ةنيس طفنلا 1. ةنكل . ةتايح نم ءاجرلا
 يف ةسنن فيسلا انه ذختا دق اندئاق نإو ..حارجلاب انذنم ضرالا
 أوفرع اذا دئانلا انه عابتا انكهو . هيلع رظتساف ريرشلل هتبراحم

 يغيب !2ءوايمتياع د ىلإ اذه اولممجتي يحرل مث يغني نك

 ظ اًذبا نوبغب ل

 ,ظ100010101010010101010101010ب تذل حج اا
 كل ل و م م ع ع م سس
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 ىهشلا عللذ يبملق نم دعصت تناك ىلا ت

 ىتح ةكرمألا كلل يف انيطم طق را ازلاقاو و

 ةنيع عفرو لقيح 06 حورجم ىنثنأ دف ةودع أر

 . ديعسلا رفظلا كلذ لع ىلاعت هلل اًدكش ءاهسلا ىلا

 . عتاوملا ف الث دهاشا مل ةلئاه ةعقوملا كلت تناكو

 ركشا ىلإ ىلا لاقامييقا ىلا كلن تفتك
 اذه لاتق 1 يناوقو دلال بقل ع يرد ىلذقتا نم

 ا تباطو ييسمملا عور نكساملو .ثييحا.كراملا |

 امو هلوقب 9 ؛رتي كشنا

 در مداخل ل ا

 املس 01 كل كانلو ا

 هبرصلو هضاب يلع وطسي ١

 ةبارجم امدلا ترج اذا ىح ظ

 هبرح كالا تنقئيأو نر |

 يفئاعاف ةييعز هلالا ثعب
 هب أ تقبتساف ىنيس ثذخاف



 ةبزح مطب حرجا ميلا ىفث ظ

 هيزح نم أنأ ند ركشا تعجرو

 هللا ئاناف لالا هب دتشاو حارجلاب نذنأ لق يبسملا ناكو ١ م 7
 قاروالا كلت ذخاف .ةايحلا ةرجت نم تاقيَرو اهيف لب

 0١) د رت

 نملج 5 تقول تاربف هتاحأ ارح ع 2 2 ابلعج 5

 2 طل قت [حلرلإ كلذ خير سرا

 يف يرجي ضم هيارشو ماعط نم غرف الو .ىراذعلا
 اردنا كلج حاتم م افرح هدي كليسلاو ةتَوط
 اذه دعب ناكو .كانه دحا ىلع رثعي لو يداولا

 يصعت يتلا ةايحتا ةرجش نع رك اًيورلا بحاص نرا (1)

 بيرالو !:11 ور . مالا ءافشل ةرجثلا هذه قارواو رهش لك أهرم
 يذلا ود نرع ةيانك اهتاروإو عيسخا نع ةيانك ةرجثلا هذه نا
 ريمغلا يف نافالاب لح اذا يذلا هرب نعو اناياطخ نم انربادي
 ةثيبخلا هحارج ىربي حورخلا

 ىلع نيييسسملا لعجي ام ناطيشلا عم داهجلا نا (؟)
 ف هللا ةلكوه يذلا حورلا فيسو نوربسي مها ىتح رذح

 مديأ
 سلا يتجسس تلال



 0ك

 كلذ ناكو هظسو يف ةيومسلا ةنيدملا قيزرط تناكو

 | امرأ نع ربخا ابك ةياغلا ىلا اشحوم ارفق ىداولا

 شحوو روممه ريخ رفق يفوهربلا انه نأ ِهلوقب يبنلا

 | اهريعي ل ضرأ تيس توملا لظو ,ةسوبب ضرا تيس
 > يداولا كلل يسم طبخ نال امك يل و 3 2

 عم هبرح نم دشأ تاقشم هيف دباكف هيف لغوأو

 7 ىراس ار

 يدأو عطف ||. يهتسملا تيار ايؤرلا بحاص لاق

 توملا لالظ يدإو دودح ىلا ىهتنإو عاضتالا
 نع امربخا يذلا كولزأ ةيرذا ١ كير ا

 كنضلاو نطابلا فونملا نع ةيانك توملا لالظ يداو )1١(
 ةيحورلا ةيحلا فطاوعلا دقفو لفعلا مالظ نع ةرداصلا لاتنلاو
 ةينيدلا تابجإولا 585 لاحا هذه يف وهو ناسنالا نا بيرالو

 نحلإو فراخلا ةرثكل ًاليبس مدقي ام اذهو . اهماننأ يف نواهتيو
 ارا (؟١

 مولا لالظ.هيسداو هل لاقي زا واو تسداؤلا |
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 اخد هع 97 نراغجأر أه ل زل ةردئحلا ْض الا

 ناعجار انناالاق .نابهذت نيا ىلا اهلل لاقو ىلا

 ةمالسلاو اح ساطي نم ا ادا

 :نيرئاس انك اننا الاقف . كلذ فيو 1 .اضبا عجراف
 لع ١ تس يف انمدتل كقو و اهكلست تنا ىلا قي 0

 انيلع عنده عوجرل | داك ىنح مدقتت ن ا نات امد

 ىلا عجرت نإ ١ انعطتسا ا كللذ دعب اليلق انهدلفث لَو

 الاتف 03 اع ىلاربخا لاق .ربخلاب كيتانو انه

 لالظ يدأو 2 0 37 ثأ اه كنع اتنأ

 انعقو نأ لبق رطخا انيارف انمانق |ميف انرظن توما
 كلذ اهيارءال اقف اها و رظفلا انورل|ق ايف

 لثم فداصن ةريفك ارارم اننا 0 نإ عد 17101

 ةيطالاب نورعشيال مهو رفسلا هي نوعرشي نمم نيلجرلا نيفه
 اذإو.ةنئافلا عوسي ةبحموا قداصلا ءاجرلا وا نابالا نوكردي الو

 هلل توكلم قيرظ نع ةيدر رابخاب نوتاي مرفت نم |وعجر

1 



 ناليغلاو نكح نم 0 و اجرح ذل ةيداولا

 اياك" ااصيم اليوعاوب ترض وف زيعسو قمل نوار
 يداولا كلذ ىنغ دف 96 ميلا يباذعب 9 2

 راصتخال ايو.ويلح نجا توما طسبو عزاعزلا باج

 سيلو تملا لالظو ةللظلإو *البلا يدإو هلل لوقت
 اتيكذام ىراال ين لاقف ”ماد ثفوخ لب ٌرارق كف
 كيلعالاق ةيرشلا انيلا ىلا قيرطلا ىف هذه نا آلا
 ايي ادل كالغت هانا اماساف ف قيرطلا هذ

 وني ميس بفيس و هقي طق لا ان رو

 0 درام ةجافي اليل لولسم

 مقا نس دارا كل

 ١ هن رإو !ةوارانككزم 050 ملفا و05 يأ (1)
 اموراخ ايف م ينلا قيرطلا نولّفني سانلا تا (؟)

 ةمعنل نوعضخم مناف ءانمالا فالخجم . كالملا ىلإ يِدّوَت تناكولو
 كلذو .مدلأو م لل ىوه ضفأني ناكولو 4 ةلييس 2 قيام هللا

 تيتفانملا أي در فكي 9 قحاب نون .وللا قادص نع مم أى



 اف ورخلا لا لوا نم تئادنبا دق دج ةفبع ةزح
 ادالك اكابف لايجالا لكيف ىععا اهيلا داتقا ىعا يفلا
 1 وسو د بناجلا نيو. امم
 دقو هيلع سودي انكم دجيال اكاص ناكولو ركز

 لعردانلا ةلشتي لولو ةرم يبا دواد ايف طقس
 بع قيزلطلا 0000 قرغل يش لك
 كالا ىيسلإ أو ةعولابل ا كلت نيب ةجرح

 را بنت اذا ةنال هديب هكولس يف كبترافمالظلا
 نع ةعولابلا لبع يومي داك ةلحاولا ١١ ةيجنا لع

 هل اا ذاو . ىرخالا

 نع ةيانك نيملا نع يتلا ةرفحلا نا نرأ 4:14١يزم (1)
 ةيحورلا قئاقحلا نرع ىعالا يتلا ةدسانلا ٌىدابللا يف طونسلا
 نع ةيانك لاهثلا نع يتلا ةرفحلإو . هريظن ىعالا ايلا دانقا
 كلشالو ٠ سمانلا ىرم ينك اهيف طقسي تلا ةيجراخملا اياظنملا |
 ميرداط مادقا ظنحي هللا نككو نيحتاسلل ةرثع نيترنحلا نم الك نا |

 4:1 محا



 ا

 ناكو 0 ىلع ينمي نك ًانكسنم يب 7

 انلا ةو املا يف عشب نيا لال 00

 كفا تك 1 تلرغلات
 011 قفدتي 0 قيرطل بناج ىلع هسدلولا

 لك ةلئاه 3 : ٍط 00 ناخدو

 .نودلوبا حرج اك ةحرب 2ن سلا فم هيب قايد كاد

 3 ةلا ناعتسأ ا يسألا دغاف

 اي كلمساب ًالئاق تى مواد ةالصلا ام لاقي

 ةلاولا كلت مايو نم" يف ل برا

 ةنرحم اتاوصا ع ةوحن دن لازبال بيبللا ناكو

 سادي وا قري هنا هل ىعارتي ناك ىتح ةعيرم لزالنو

 ةقدحم فواخلا هزه تأأز أمو : ةاددبلا 2 لحولاك

 ثيح ناكم ىلا لصو ىنح .ةريثكا لايما ةفاسم هب

0 0 



 هباع ةلبقم نحلا نم ةغط تاوصا حسب نأ كل ليت

 ةناركتتي مغ عجري نأ ةرات كتفي ناكو ةيار عجاري فقوف

 ا - الذ يداولا كلذ فصن عطت لق

 رطاخم هيلخ تّرم دق هنأ هسفن يف لاق مث .الظاب هباعتا |

 لم 0 داعاذ | ابرق اهنم انو ةريثك
2 

 هللا لع الكوت . ىثشهو مدن أ ىلع ةيآر تبنف دك

 خب ميلع فرش ىتح برقيو ولعب نحا عج ناكو |
 .هلالا برلا ةوق يف يخيل لاقو هتوص ىلعاب

 نع اوثكو كلذ دنع اوعجرف
 ا اننا تس 2 تيأرو“ايورلا باص لأف

 لفغ مق دل هلع تاع دق رطضم كلذ

 ةيواطلا كلت ةناح لع فرشا ام دنع ةناف هسفن نع

 ىسانخي ةفلخ ىثم دق ”ثميبخ اذوه ةمرطضملا

 ل كح ا لل اج ل
 5 ١ يجمل لينا 0
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 ُئاظعلا لك نمرثكا كلذ هيلع لظعو مدنف 3
 ملف لوهذلا هيلع باغدق 6 0 بنو يلا

 نم ناك له توصلأ رفقا هيد 1 0 9

 عاطتسا ١ رذف لع هيث 2 يل وم ريب لرد مأ

 ىه أني و .ةحخ ملأ ةلاحا كلت قط وهو دعبا ىتح

 ين لوقي ةمادق شام_لجر توص هل ليخت كلذك
 رشلا ىشخا ال توملا 0 0 تيشم ولو
 روحو د 0 3 م رج 2 0 هل ادا

 قىحرتف ماعم 0 هللأ 3 8 : ةلذم 0 كللذ

 ببسل ةأري نراردقيال ناكولو أضيا ةعم نوكي هنأ

 كلذ لثم مهيصي نيرا هللا دالوا نم نيريك نأ (1)
 بس سواسولا ءافلاب مهلقيو ةيرانلا هماهسب ميسري ناطيشلا ناف
 نا نوردنيال ذقيح 5 مراكفا ششي ةريثك ارارمو ٠ . مرئاض

 4:11 زم (؟) مهولق راكفا نع ناطيشلا فيداجت وزب
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 مولا لصي نا لاو ناكملا كلذ قصالملا عنالا
 ىعديو ينمي ناك انكهو .هل افافر مذختبو ليلق دعب
 ةسفن نظ لال ةيبي اذام ميال وعدل ةءانق وه نم

  5سلا كب . |درفنم 20

  5 5لوح ءيش لك ىلع داقلا نا يييبمملا لاقف
 ىربإ هئارو ىلا دج تفنلاو 0 توملا لالظ

 تناك ينال قرذحمل ىلرف,. ًاليل اهب يم ينل ار طاخلا كلل
 بناجا لع تناك يفلا ةءولاهلاو دحإولا بيناجلا لع

 نجل ىأرو .امنيب يقأا ةقيضلا قيرطلاو رخآلا ظ

 عولط دعب مهال دعب ىلع نكلو نينانتلاو نالغلاو
 ىه كهل !وربظ مها الا ةنم نوبرتقي |ودوعي مراهنلا
 ن.رونلا جرخيو مالظلا نم تايفخلا فدثكي بوتكم

 رثكا قيرطلا ره قابلا مسفلا ن و توملا لالظ
 كارشالاو جانفلا ن م اولمم ناك هثال راك ةنال يضاللا ن ٠ ارانخ

 0 0 0 الل را 00
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 رثحلا نمو, دحإولا بناحلا نع كاابشلاو: دياضللو
 .رخآلا بناحلا نع زيلاهدلإوب.ريماطملاو ىواملاو
 نإك ولو هب رع نأ راجت ا لول كظم 5 تن
 ذويح اقرشمر اهلا ةوبض ناك ال كلن فلا

 فو يسأر قوف ةجارس لوقي وهو راسو اسو هللا | ىلع 7
(0١ 

 ةهلظلا يف كلسا مو

 كلذ لع ىغنم دف يىيسملا نأ نا تيأرو لاق

 دايرو ماظعو ع ذو هسداولا رب ىلا ءوضلا
 5 كد يخول طيف ةحو رطم ة ةفزم _ماسجأو

 | قيرطلا هذهيف 0 نيذلا نيمتاسلا راثا ماها
 | اذإو رظنمللا كلذ نرد اريخضم ثيهبف .كلذ لبق

 نارابج ميدق نادز نم اهيف ل راس
 نالللا أهو. ينل رخآلاو لاجدلا اهدحال لاقي

 انيلع باغتت العا ةرارحو نراياب لص نأ انل غبي ني اذطو ىرخا

 ةديحلا ان اعنا رش ا : باستو ةلطابلا ةنيناطلاو ةيحورلا غاي ركلا



 ١١1ا

 را زنق راكان كلل باكا الع الظل اهتونب
 . هتان يىرم تيت 70 و ناكملا كل كلذ ف

 نإو تامادق ن اك ينثدولا ن | ها دعب تما يننكلو

 ال هن ك 3 0 : 0 أن دق هدا

 ىلع ساجي هنا الا وسب لحال ضّرعتي نر | عيطتسي
 هلاكدا لع قرح 52 اذاف فهلا كلذ باب

 ١ نضوملا نع ز هزجمل فيلتو
 رم ىتح 0 ىعسملا تيارو لاق

 هيلا رظنف . ةراغملا كلت 0 سلاجنا زييشلا كل

 قر تح ن 0 را رظنؤيشلا |
 هيشه ف يف رقسأو هنالك ىلإ يسم تنتأي ملف. . اضيإ ركنم

 لوقت ًاشنإو ةبلق باطف . ل مو لابم ريغ

 بيرغلا ملش اذ لكنم بيع رما نم هل

 بيرق نم ةمالسلا لطعت 2يفلا ىببلا كراباف

 بيهلإو رئافحمإو سل بالا نم توجن دق اه
 | ةدمييييشس
 امه ادام ماسلا
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 بيرم رالغو يقهو نو كك نم تأسو

 بيبح ا حوسإ ليكا ل رفضيلف انا اذّوه

 نو ٠ تسول تكي سلا

00) 

 ْ قيرطلا نمأ تييلي أم ىلع نورفاسملا اهم فرشي م ل

 البق ناكيذلا لج را ار رظن 5 اك دعصق

 اصف . را هل لاني نات هيدانيو ةنوص عسل

 لضا ىتح نق نينا ابينااي دو ١
 ضيا يبسملا ةادانو هئارو ىلا نينالا تفتلاف .كليلا

 ءامدلا نم مملاوةاجلا بل اطفال 5ك فقين
 ىتح مريسم ةيس عرسإو سلا كلذب كرضخ 1

 ميرط 1 م ماقا دق وهو هبعشل ينتعل بفرلأ نأ )010(

 ام ىلا اهنم !ورظني يأ هديعإومو ومالك ةطس|وب ةريثك فراشم

 3-22 رجانمبأب اهتأبو

 ُّق اضعب مضعب فعسب نأ نع 8 وع نييهشملا نأ 32

 اروتسد ة ةسفن لع ذا ةرينك 3 00 0 ددصي دق هرفس

 دل انما 01 رخأتي ال هللا قير ام يف اًديما ناك قوم حلو 3

 نبي ملا هتوخا نم ولو د دحأب |



 ا 14

 ظ ارك 31 واس ايس ادني رج يف ٌرقسإو دك ةكردا
 || لق هَ اصل ةاخا هقبسل ع يبل م سبت لقيحو

 010 0 لفغ
 ضوهلا نعّررتو

 ٌْ قح

(0) 

 ظ اقم تهد أنف 9 ملي ذخأو تتم :الأ هلأ لصو

 ظ أم 100 ةنلالأو ة ةبحأ 0 00 9

 يأ اي يسملا لاقو . هرفس ٌةي هل ضرعاهب ةبحاص
 || يذلا هللا تركشو كتبحاصمب تورس قل زيزعلا

 ْ 9 ل '

 لاتف ةديعسلا قيرطلا هذه يث كب م

 كرد عن 30 قديم 0 ىمّس 1 1 :رمالا

 هادم دق انشفنا ىرن ام دنع اننا (3

 ىتح انطوقسب عسي انئاي ركل ةاوادم هللا نا ريغ . بجتلا انلخادي

 : عضاوتن كلذ دنعو . هانتبس دق انك يذلا ةدعاسم ىلا 1

 انفعضب فرتعنو ىلاعت ةمامأ نيل ذتم

 طرب اريثك ان ديفت نييجنسملا انباع عم ةضوانملا نا (؟)

 يئأيس ام يجارلا عم مث نيمالا
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 كالطلا ةنيدم يف تنبأ اموي 13 316 ىدحو تي رعلا
 ثببللا عاتسا ل ىتح تنبل ينا لاقف .اهنم يرفش دعب
 8 ارك ار ديت كج ور ادعب سانا ن 206
 بجيل اي لاق .ءاوملا نم رانب قرتحت ل يلق اعانننيدم
 اوناك مهم ن لاق انكم نروئدق موقلا ناك له
 جبر هافسأأو لاق . انامز هه 0 7

 5 كلذب نوئدختي اوناك مها لاف .ك . كوس م.نم ٍدحأ

 تعمم ينال ,نريقي ىلع ةنم اونؤكي ل مهل آلا ثق
 || كجورخ نع مي دح كل مهضعب

 كلذ ناب تتنو دان 0[: امو .دعمللا لأ ةنوبنسيو
 اًعيف تعمم له لاق ..ةاجلا بئلطأ تيررقو ةنم دبال
 قح كعب ةنا تحمس 300 ' عال انراج نع

 0 لاق اماأسهف طقسو سأ لا ةعولاب ىلا لصو

 سراب الا يف دحأ دىعجيال ةناف عيمجما لاح هذه (1)

 رطالا لجال برطضيو هلاح ء نب رعشي قالا بضقلا

 ةبلع لصاخملا



 رياح نإ اما .. هب سانلا ف فشاكي ملذ ةربخ ضمنا ةنكا

 لاق .لاحوالا كلبي انطلم ةتيآر ىنال ةرما لهجا
 هعوحر ذعب ناك هنا لاقف ٠ هل ناريحما تلاق اذان

 يار تالا كفو ا هب نورنا مل ةكوض ١

 ىهو 5 | ةنورجأتس لعل اونك ةونظبال اوراص ىتح

 اذاف لاف .ةنيدملا يف ماقاول ناك ام الا> ىتشا نال

 نوردزي لاب اذ اموضفري يتلا قيرطلا كرت دق ناك
 00 هيا كي مدل د
 ةءانعا كّرح دق هللا نا نظأو 1 هرارقأ م قدصيال

 "لا كرمال رتانلا 200

 ةتفداص دق 0 لاق

 لح ةناكر خنالا تناحجلا ىلا ١.ىنناف قوسلا يف هرم

 تنك دق يفإو تنسحا لاق" ةعم لكنا لف لعفام

 بلا قيرط نع نيدترملا نا (2) 1ةوارةفز5را 1١(

 نوركذتي يضع رظنلإو 3 لا مادخ ءانل نم نولي

 ةواسفلا ىلا مجولق دوعتو مرئاض لكتف كلذ دعب امإو .مهاياطخ



 امأو , يرغس لوأ دنع لجرأا انه يف حالصلا وجر

 دق ةنال ةنيدملا بارخ ةي كلاهي نا فاخا 0 3

 هرب زنذلاكو ِهِعيق ىلا أ دأع يذلا 2

 فاخا أمي قرانا "ا يق تغرغ 5-6 0

 عفدي ن | عيطتسي نم 8 8 نم هيلع

 هكرتنلف نيالا يراجاي تيصا لاق: 917 00 <

 اذام يلربخا تاه . انسفناب | صخي ام يف ثّدَعنو

 نأ دبال لا لءا ينال" داق تنإو قيرطلا يف تفداص
 أم بأ نم كاذف الاو 5 ةنع ربك 4 آم 5 دق نوكت

 يلا ةعولابلا نم توجن يأ لاقف ور تكي

 نم بابلأ ىلا تاصووأ 52 ةس لق كلنا مع ءأ

 اهلل اتيزر 5 أرمأب تيقنل أ ىلا 0 رطنلا |كللد رود

 0 نأ تدأ ا ىسفن نر ِ يتدوأ ارق 5 ةرهاعلا

 كايغوهن م رحورب هل ١ كديأ 0 كثي. اهعاد

 اعطت + 019
 اسست سس سس يسسيس سس شلل



 الق

 اههبساب مي ع قيض ُْى عدو لق اسوي ناف. ايكابش نم

 جب انيع دقق رطخ عم كار شما انيرجنلاك اعيخ انو

 فضا نأ لع رسعي لاتف .اسنيبو كنب ئرج اذأذ

 . اهقفاوأ 7 ىتنطال هذلا ناسدللا كلذ ةوالح

 اج تالا كلادللا نرمتر يعفو ا ليي
 || تنا الكل اقف .كلاضلا ريفا تاذلب كدت ل اسمن

 ظ تاريطلاو ةيناوعشلا تاثللا كلذب دارلا را ملت

 اهاف نال اسهم كتاجن لع هللا ركشاف لاق .ةسندلا
 ظقسيس برااآ هّلغ بضغب ئذلاو ةقيهع ةرفخ

  )1١ةعولاب نه اج كق ناك ولو نيمالا نا 1 ؟ وأ 1 :عخ:كت ||

 أ هتاورشب دسحلا ةءواق دق ةناف يهسملا ةقيفر اهيف ظقس يلا سأيلا
 الو اهلثم,سفنلا يتكون يش نيل: تاؤيشلا ةذه شراييني رالو ||

 نا اهبسالو . ةياغلا يف ةرسع اهيلع ةبلغلاو ةجيزت اك ربضلا عزي
 مدقيف ةاطخلا لاينا قفاوب ام دخاخن يف عضي يرشبلا سلا ودغ ||

 ججرلا هاجر ليخالو ددجلا تاوهش مهتللو ءاجرلا عطق تزف
 نالسكللو ةسفن ىلع لاكتالا ةلاعاب رزتتللو ةايربكلا فيرشللو

 رج لهو ةنع اضوع عيسملا لاعا ىلع ةلاحالا



 ا

 ظ 00 536 ظ 5 نا
 لاق ماقلا اهم 1 رقثإو ريغ يفا لاتف ِ ]

 نا هلل اشاح لاقف امتع طا دق نحت ال نأ نأ وجرأ يف

 ىلا ذننت ا ماوطخ نب ال وقت يدق ةرابع 0 ظ
0 

 "ا لضاولاب أ ناذر |! ينال قع تضاف ةيواهلا |
 ثقلطنإو يفع ابههجو تفرص كلذك يفتار الو

 || لاقف . كلذ دمي رخآ اًنيش َتيتل لهو لاق .ليبسل |

 ةبوعصلا هل لاقي يذلا لبجتا ليذ ىلا تلصو أل يف
 ىلاو تنا نم يل لاق ةخوفيشلا ةياغ يف الجر ثقل

 . ةيومسلا ةنيدملا ىلا رت تلق . بهات كالا |
 لع يدنع 0 كل له آن زن !لادبرون كارا ينال اق |

 . ىكسف نيإو تأ نموشل ففلقت] كيلا امها رحل

 لجال اذج نزحي ايج ةريض ناكنم (5) 14:55 ما (1)

 نح.ةسفن رربي ماكيالو اين اليم ناك لو نر را

 يذلا عيسملا ءد ةبق ومس انبلعي ام كلذ نا بيرالو ١ بنذلا
 انكوأسب ةجامم نم رفننو ىلاعت ةماما عضاوتن انلعجيو اناياطخ روطي

 انسإ يااارب مأ 0
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 0 ١ ل سل ل مس ب وص رس ومص يي حس يعم صيصع حم فسم حصص جس يعم م مموسمع ص م دسم يي مس ممم

 ىه اف تلق شغلا ةيرق يف نكسا لوالا مدا انا لاق
 لاقف. .اهيطعت يلا ةرجالا يتامو كدنع يذلا لولا

 .اريخا يئاريف ةرحالا امإ 07 تانللاف للا امأ

 ةحاسفىلز زخم "ليان ادن أوعأ نم هو كلزخ ءاذاف تلق

 اذلو م تلق 1 58 يئاوعا امأو ةيويندلا تانللا

 نويعلا ةوهشو دسحلا ةوهش تانب ثالث لاقف .كل

 تلقا . جوزت قول تاعشاورا كلل حرهو ةشيعملا مظعتو

 املا يح اينزاقا كأ دنع نوكأ ن نا ديرت ىت» ىلاف
 .ايديب م اذاف . حاص اي هل هللا ك ايح نيمالل ييسملا لاقف

 تشن ىلال هتبحاصم ىلا تلم رمالا لوا يف ١لاق

 تدجوف فللدل لَعَي هيف تسرفت 0 .رظلا هبق

 5 1 ادي كارو فا طنا قف انه 0
 رط يف اخاخن اًئاد بصنت يتلا انتميبط ىلع ىلوتسملا داسنلا
 تانالا ىلا مثايا اهتلاماب هدالطصت يكآ تينمؤملا نم نيريثك
 ليئسالو.كلذ هابشإو لطابلا دجلاو ةماركلا ةبحو ىنغلاو -

 1 ةالصو ديطو ناكياو جاد لاتقو رمظع ٍداهجي الا اهيلع ةيلغلا ىل

 ممل نا ند
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 ادسسلل

 انه نا يسفن يف ت 0 لاقف .اذام .2 لاق 7

 تنك ِهلزنم ف تلصح 3 : ىنتلق انك لاا 2

 عطن ةنم تسيلط كلذ لع هانبو ٠ يع ةلزنم هذنع |[

 لاقو يفرجزف درا ينم ىأرو رمالأ اذه يف مالكلا
 كتيرط لعحي ىرم كتاخيرلا ناار ا ١

 ةنأ ترعيش قح تمردات 0 0

 ينم ابناج تممدهاهنا 555

 "كا

 هيف تطسرت قح ليفت تطل
 جايرلا بوبر" يرثأ كب قفخي ضكارب اذإو ثفنلاف
 .قيرطلا يف ةسورغملا ةر ءادفكرلل ل 5
 ةرجشلا هذه تحت تسلج دق يف | هاوا ىجسللا لاقف

 . ةنيصلا هزه  ترعيضو س هنأ | 3 0 حيرتسال

 "الور 0 لا

 هدا ناننالا م ا أوعلخأ | هنيبح 0 506

1 

| 



| 

 اذه نأ . ثيدحلا ماب كربخال يخا اي ع | نيمالا لاق

 ل اقل 5 ةملطلإع ولي كلاما اسكر للا
 يلوم اي ل تلقف يسفن ىلع تتنا ث. تيلاكضرالا

 مدأ ىلا نطابلا كليم لاق . تلعف اه ىب تلعف اذامل

 ينحرطف ىرخأ ةبطلب يردص ىلع هسوهإو لوالا
 تبلط ثقفا اهف ثيم يناك ةيناث ضال ع

 ينعفدو ةجحرلا عنصا فيك لءاال لاقف .ةمحرلا

 0 اب طال نطرالا لع دحر ن4
 نم ىرت لاق 'ةلامع ال اًمعس ينتامال ينع فككاب ١

 ًالوأ | ف ةرعأ مل يف يل لاق“ كدع ٌفنكي نا نا هرم يذلا وه

 هبلطم يدقق سارقي هاتفا ادبب ينل ال

 هشسسمسس للا

 الق .ةنايب قايس اكل ةقيرش وا ىموم ىلا كاندبتي (0)
 طفف ةيجراخلا لاعفالا لضحإلت ة ةعيرشلا نأ بيبحلا اهيا اي نظن ْ

 عطني ناسنالا لعجنو. ضيا اهايانخ 000 ةا لظحالت لب

 ينخ ليم ىفدا لجال ىت> ةنعللا هيلع بلت بلت و صالخملا نم ه ه*اجر

 ةوبشلا ىلا



١ 1/ 

 0 هذا ن 0 90 هكر 8 نقئتسا و

 ىذلا لجراا كا ذو لاف . لبحا يف ادعاص خضر
 ظ -

 | فيك ميالو دحا نع وفعيال وهو ىدوم وه ككردا
 0 لق لاتف : ةلعل ث وا نم عم ةمحرلا 0

 | قئبطم ىلزنم كي انإو ينانا ةنال ةّرلا هذه لبق كللذ
 له ه لاق . .٠ يبعار ىلع ُةقر < هيف تيقب نأ يل لاقو

 لع 5 ١ لبحتا ار لع لاح ارصقلا تأ

 0 تيأرو م «ن لاقف ٠ يسوم كاأقتل اه :اج

 اضرعتي لامال نيُمان اناك ايهنظإو هبل يضر
 57 لان: تررذو تترُح ا 6 0

 ْ تا ريم

 7 ا يح
 انضر عاب 50 9 ١ ول يلة
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 يي( بتل

 يفاتحا تفداص له ٍفربت نا دير قلاو
 ةللاقي ال فاح لق من لاقف. 2 يدأو

 | عزب ةعم عوجرلا ىلا يوزع ينثي ناد ارا اذهو عملا

 نإو نإوطإو لذلا .ىرطاوم ن نم تسداولا كلذ نأ

 هيتلاو هايربكلا م نيذلا يئاقدصا نزحي هبف يروبع

 اذه ىرم مثريخو رمال ظلما تفانلا نورتو

 نو اذا ظيغ نوقرغي ”لوه نم ل اقزام ليلا
 تأق اذاف لاق يداولا ١ اذه 1 لهجاب كسفنل |

 0 .ريذلا ُِخ اوه نأ 4١ تلق يلا لاقف .هل

 1 10 كلذ نأف ءابسنأو يل هاقدصأ م.نأب تجلس

 ةريشعلا هزه زا نو 2 رح مب ليحل بسك

 ناف ءادعالا ماقال يف نييجبسملا نيب قرفلاربظي انه ١١(

 ةحايسلا لها نم نوريثكو . نيمالا لئاق اي عبلعلا ةلناتي ل ىيسملا

 نيهارب نا يفنضيالو م.ْمحايس مريخ نم ىكر 7
 ناميالا

 يتانلا رورغلاو هينلإو ءايربكلا نم رداصلا عطنا ىلع اًماد بلغت

 1 اهيعنو ايندلا ةبحمو ىلاعلا دجلاو

 حملا اهيطابا ا

 مة سب يسم سس لكك
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 |١ ينودجو مددخو ةقاللعلا كلل انعطقدف الو
 امو .ءابرغلا بناجالل |م رثكا ٌةمرح م فاالن
 رسكلا « ]زق ةنال 8 ل هيلع تيرتفا دنف هيداؤلا

 لوقا كللذ ىلعو حورلا عاشت طوقسلا لبقو دايربكلا
 ةدودعملا ةماركلا ءانتقا ىلا ”ليبس هيفي يروبع ترا
 لع ةقرتخاف لضافالا ءاككلا دنع ةقيقحاب ةءارك
 تفداص لهو لاق . تبنأ اهربتعت يلا ءايشالا كلت

 للا تفداص دف من لاقف .. يداولا يف كلذريغ
 ظ نيذلا سانلا عيج نود 5550 ٍِس دق

 ناهزن ةماقأ دعب نوبي اوياك كيلوا نال متفدا مم

 لاق. اًقلطم ماسي الف ءابخمل مداعلا انهامإو_ليلدوأ
 تيدر نيدلا يف ةذيقعلا دساف هنأ لاقف . كلذ تفيكو
 ع ةظفاححلا -فاوأ لوفي وهو فّرصتلا 2 قالخالا

 لاحو ةّدد ةقيرط ةينيدلا عئارشلا بسحب كولعلا

 امتاكمأ (1)



| 

 فعضو مزعلا يف ”ةكاكر بلقلا ةقر نإو اط ىئري ةيقش
 تح ةلاعفإو هلاوفأ ظِدض .لغاررس نم نإو ةمما يف
 يلا ةيرلا كلتب عننا انفو سالا اذهاذ ةسفئطبفي

 انه لال ةكوضأ اريصي ليال سفنالا اهب فّرصتت

 ءاينخالإو ءايوقالا نم دحا نكي مل نأ اًريخإو نامرلا
 دق لئالتلا هلوهو ليلقلا الا يهذم بهذي ءاكك ١
 ةيولعم_لاوها يف ةرطاخلاب مئاضتراب آلاهج !وراص 7

 .ةّيدلا لاح ٌمذيف غلاب دقو مولعمر يغ يش يف اًمط
 2 0 يو رثكأ اهل نيكي يف

 | رومأ 00
 00 ا شلل هل انك ملط سال ةنلبخ

 ل كس ا ايكأب ظعولا عائسأ دنع يح

 ياش ساونا © كلتتاص نم ارنعتست راع ار محلم

 ىرتامأ سانلا نم ةتبلس ام اًبصغ درت نإو هيلا هب

 ا

ْ 
ْ 
ْ 
 ظ

 ظ ل ار 01١) ظ
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 هيب, رباكالا ةجردل نرعا راشإلا طخ اذه تماما ظ
 لع قاض كلا لاق هل تلق اذايف لاق ءايندالاب
 يبق داك ىتح باوجلا .رغ تزجف مالكلا 521

 دك كل نيرا ذل يراكذا تلام 7
 "هلا مادق جر وه سانلا دنع ىلعتسملا نأ
 كيلر للا ناش يف ملكتي لئاقلا اند نا 0
 5 لا موي ماحنال اننأ 00 أتو . هتيكو هللا نام

 نكلو ماعلا 0 نايذه ىضدنم ىلع ةأيحا و ١٠توملاب

 لغنالا نأ تك . هيدعل لرس 3 - ا ابهر يوح

 نم ىوقأ هللا ةروص الخان (اع تا دجوي ال ا

 فوذحلاب لح نرتقا ىتم هنا كلشالو .هيلا 0 ا

 انسننا ءازعو يملا دلع موانيو 8 0 نيداضلا رك ا ظ

 ةءارجم عيملاب فرتعن نا نذا انل يخينيف . دجلا هل ةنم بهنتكملا ا
 | عيمحلا نال .ةيملاعلا انتمارك انم دقفت نا ٍفاخنالو .لاذتب هل عضختو |

 يب ىتسا نم نال هلوقب كلذ نم انل ارَّذحم ةلئاه ثانلكب انبطاخي ظ
 | اذا وب يقيس ناسنالا نباف «طاخملا قسانلا ليجلا انه يف يالكيو |

 ١5:1 وأ 0 ا لهب هاج
 امس. جلا انج هان 254 ص هوجا 2:١ وصمس وحس مس علم مح ممم يصمم ١ جو ين حج - معو نب ومص مس

10001110 [||| 110 

 9و 1 7710 اسال لة ما مطالب ن1 وا لتي عوج يح ورح هع سس وص 2: هو بوما وص كس تح و وس مح م ةكتصو هم د دعم د
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 ها تحت
 ما كح جيضفلن لو كشف او. هللأ كاقلم راهج

 | دع اي' ينع:برغا لجرلا كللذل تلقو .ايندلا
ع بضخيب ام يف ىنيغطت نأ ديررتاكل :١ ىصالخ

 ظ ىل
(00 

 هليمك مدي ةهجو ىرأ 2010000 اذإو شو

 كتي لاز امو - راي لذاجوج اخو ثيبخي ها اذه ناكو

 يذلا داهجلا تر هل تفلقف يللا سوسؤنو ذا

 يذلا الادوسا يذلا اج 1 و ]طلب هيفا

تجأو . ةظبغلاو دجلا ليلكا ةار ١ ناوطاَ سعب .هأزت ظ
 ظ تدي

 عش لو اوقأ تدشنإو ةنقبس ىحريسملا يف

 ظ ذيتملا اتاهباهم.ب د :٠ اجا نب .تالزانلا

 دعا اوما هع اع رن 3

 ا اه يان رذلا
 دجو رمأ 2 0 2 ىم ىدطلا ب باظ ل د

 دسحإو ةرانعلا نرش  اغقانلا ايالببلا تنا١ |
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 اطلاع 30
 هس ِبيييب مهب ههه سمسسمعلعمع

 ظ

 ظ
 ظ
 ظ
0 
 دف



 ا

 ةروسحلا كلتهواتمب خا اي يفترس دق يعسملا لاقف
 انا نا دتجيو قاوسالا يف انعبتي 4 0

 اذهو تاحاصلا نم لت ادلعجم نا كسل عيمجا ماما
 ماد ةمواقلف مدالا اذه هتفايل مدعو 0 1 قرب
 ميكحلا نابلس لاق اصح ةلاذم قت كار اع يفك نال
 تيفال لاف" انوه نواف ا انيك داك ١

 ةندل نم يلح فاعنملا بلطت نارانيلغي بجي ةثاومن
 لع روم لال ايون نكي نأ ديرب يللا قات
 ضرالا

 نيلالاو ييسملا ترو ايرلا بحاص لاف
 ةعساو ذقيح اوقيرط تتاكو نزيتلظنم كلذ دعب

 ايشام الجر هسلرذ نيالا تفنلا نايشْئاه اذيبو
 | ليوط ناكو قيطنملا 2ل لاقي امهم نياق دعب ىلع
 ظ نوفرخعي هذه انمايا:يف سانلا نأ (5) ؟ه:؟مأ (1) ؤ
 لييخأالا ةرابط نم ةديعب يبث معولق ماو مهاوفأب يملا ةنايدب |

 نع زمر قيطنملا اذهو . ةيحورلا ةايهلل ةمزاللا ةنايدلا ليعافمو
 1 ع د سي ص هيو م يدعم 2 2 يمص ضيم س 0 م يع سد
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 و جس

 . بيرق .نم وه أم نسحا ديعب نرد ةرظنم ةماقلا

 ةدلبلا ىلا له يخا اي بهذت نيا ىلا نيالا كل لاقف

 زد اديفاسلز كرات كاقإر هذ: ملل اق هيو
 انب له لاق .ةماركو بح لاقف . ةحلاصلا كتبمصا

 5 ثيدحلا 2 قيرطلا عطقنو كب .س 0

 ٍسيلجو بحاص لكعم ثيدح اذه يبعشا يفا لاقف

 ةعاقدلا ةةدزسلؤ هاذ قيل مرن فد انضم تروس انقذ

 هللا كايح لاق . نامزلا 000 رثكا ةهركي يذلا
 كيحاحيا ةك كاين[ اه هلال 1

 ةدافال لهاا ا هنكحي ا ااخلا 0

 ليغالا 0 7 ةحاصفب نوثد : نم م

 2 . سلا و ةروصب مهييشنو م#ولق دي دجت يئرثا اس , نكلو

 انبرشو نارثالا عم اراب, روكي لاما ةذفت لع ع 0 قاعي ر

 0 انهو. نرفانملا عم اةفانمو رارشالا عم

 رئامضلا نولبلبيو ةحاضلا أ قيرط ىلع نورثني نيرخالا لعجيو

 ةييلسلا

 ا

ْ 

 وسوم و يبس حج ا يو سما م م سوو

 ا0ا0اا0اااايايا0ا0اااااااااااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا يبي 11 1010123ج-دذز1-
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 لجرلا امهأ كب تكلل نق. ىلا لاقف ةرغبلا ظ

 كلذ نع ًالضفو.أ اوصو أ اح ولم كمالك نال |
 هذه يق مالكلا لطم ديد ديفم مالك نجود

 ةبكملا باستكا يف ةبغرافلاا زل دن للا

 ديري ناك نم نال زون ٌماظع ىلع فوقوأأو
 رومالا سئئافن يفوا ةيدقلا عئاقولا ديس ثيدحلا
 نم دحيال تازجتسلاو تنال هضازدلاوة كاف سك

 بتكلا يف دحي ام خيراوتلاو رافمالا عيج يف كلذ
 ةياغلا نوكت را ىنسي اناو:كلقاططم لاق ةكمدنلا
 لاقف .ةدئافلا تاسكأ ثيدحلا اذه لنه نم ةليحولا

 كردن هب اننال ةدافالا ندعم وه ثيدحا اذه ناف متن |
 بوجو فرعنذ تايوعسلا ةعفنمو تائيضرالا نالطب

 انجاينحاو ءافولا .رع انلاعأ روضقو يفانلا داليا

 ةالصلااو نامثلإو ةبوتلا يف | اضبا ]عتنو . يملا رب ىلا
 تايزعتلاو ديعاوملا ف امو كلذ هبشا امو ربصلاو

 هش بسب يسبب
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 وادب :ذ تنيك ملعتنو ..ليجنالا يف ةدوجوملا ةهظحلا
 لادا | نو قل نعي ابو ةيذاكلا د تائقتعملا
 هذه كل عاام سات انإو قح كللذ لك لاق

 ظ قيد أن فه ضقننأ 0 ةاترسحأو لاتف ةبيطلا ١١تايلكاا

 لع ةرورضو نامالا ياينحا نوفرعي نريذلا لعجي
 يخل كا يو

 انالاق. هيي ل 3 4

 ذامججالاب لصحتن ال هلل ةبه اها ةي ,ومتلا ةف ةرعملا

 1 الئايجبا# كللذ ملعأ يف ١ لاقف . طقف ةركانأ | وأ

 هل عي نا ألا 1000 | ةنكيال ناسنالا

 نا نكمي هناسلب نُموملا نأ انه نيظتملا مالك نم لب 0(

 ةباق نوكيو اين امك اب كيو ةهجتا ميلاخنلا ةفينحي لحج

 .هلايفأاو اواوتافرصت يف اهنوقؤ اهتبحم كدو اهماغر اف كاذ عم

 م ميدي هو جيلملا دال مهاب 2 نورتنك الو

 نإهرج



 زف ش

 ىلعو لاهثالا نماال ةمعنلا نم يش كو ءاونلا نم
 تنعش ول ىتفتملا بافكار ةورنك ةيباراالك الذ
 برغي الو تنسحا ىلاق . مالكلا انيلع لاطل .اهداريأ

 ىلعف هيلع 0 او نم هل هني اال فيلل 1 اوان كلتع

 نم توف امتخا لاقف :اهنينحت ب قااييزراذلف
 ىأ ةيليجنا وأ ةيبدا لئاسم وأ ةيضرا وا ةيوعم رومأ

 ةيضام ثداوح ول ةضقمزيعراا لرقم عت اراجع

 ةيرهوج . :راعموا ةيلهاوا ةيبنجا ٍتاوعوا ةدينعوا
 .اذينم امان كللذ 74 - طرب ةسيضرع وأ

 ناكو هينيع يف رظعو لجرلا مالكن م نيالا نشهذنف
 | مل هل لاقو وبالخودبلا لاذئيسملا نعاذرفنم

 اذه نا بيرالف .فيرظلا هفهنف نانفدانس قيفيلا
 لاقو ييسملا متباذ :هل.ريظن ال كاس فوكس جول

 | قذم لجزلا انه نافروزغلا نم خا ايلا كا
 ريغ ةنم فرعت له لاق ةفرعزال نف عدخي ناشللا

 تو مس سس و ب ا م ا

 يس سس سس سس سس سس سس | | |! وسلا

 05100110 لااا أ 1 0 000اتااالاااااااااتذخذخذااااتاااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا

 01 | | ا
20 
 ل0 و موون حس جبع هده وع د جس نس رج حم مب



 ا

 لف كا ا كم اان لاتعبر

 ىه لاقف .يخا ايوه نف لاق.اهنرعي ام رثكآ ةقالخا
 كنم بمعا انإو قيطنملا هل لاقي انتدلب لها نم لجر
 ةراكو ةدلبلا ربكل كلذ نوكي نا الا ةفرعت الا فيك
 ها نا) انف تلات |قاوهبزرلا كتيدناف ال اق ابله
 واقر هل لاقي ناك هلزتم امإواةباطخمتااهل لاقي لجرف

 ظ يدر لجر هناسل ةبوذعو هتفاطل عموهو . نيرذاهأ
 ةريرسلا هذه جن ةنم فرعا ل نيح يفنا لاق . ةياغلا يف

 1 دال املا لاجل هانم ضو ناك
 دعابإلل وه امنا كلذ نزال ةحالملا نود هيلا لانا

 يتلا ريواصتلا ضمنا هلل فتي 9 برافالل ك8

 نياك اهني ابنإلا ان اذإق ةليج ليعب نم نيلخت
 لكفمل 0 ا .ىضضرلا نع ةقلع

 ايبنل كاتو ةلجرلا ةرضابعباوم ليل 3 ىلع
 0 | انه جانتفا كيس مسن كننيأر ينال حزن

 ص
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 ادحا يراو أ انه لشثم يف حزما نادك ”اسالتنا

 فطلتي 1 لجرلا انه نكلو ةبذاك ةشحافب |

 عم : كعم لا كب ابكو عيبجلا عم كولسلاب
 نم ةسأر ل امردتو ناخا ىف نراك اذا هئامادن

 الف نيدلا امإو .مالكلا اذه ىلع ةناسل يرجي بارشلا

 ةنيد اأو . هتريس ةين الو نيا الو هلت اقرا ]غ

 ايف كلذك ناك اذا لاق . هنايذه ةرثكو هناسل ةقشقش
 نولوقي مهأ ب 6-55 9 ايوه من لاقف . هب ينعيدخ ضعأ

 لب لوقلاب سيل هللا 5 قل نول

 داليملاو نامالأو ةيونلأو ةالصلا. نع مكتيوهو ١ ةوقلاب |

 امانهو طتف اع كتي ن | 1 فرعيال ةنكل يناثلا |

 هلزنم ةب تنك وال ةفافملاو ةرضحلاب هيلع تغقو | ظ

 الاخ ةتبب فن دجتوف انيراهن ل لج مناجم مايا |

 ظ يديد ذاريملا :ىفؤإلا ولخت ابك ةنايدلا نم ظ

1 0) 
 20غ سي سسسسا ب حسو ع هع ك1

 هوست تسل -
 ك7“

 ظ
1 
 ظ
4 
 ظ



 نع والو يفورعمم رم الو ةدابع الو ةالص كانه
 نمتخأ هللا مدخت اهعون يف متاهيلا نا بيز الفركدم

 لاجر ن. هنا نولوقي انطاب ةوربدخي ل نيذلاف .ةفرعي

 اذرام ناطيش وهف هتريرسب قيقراعلا دنع ادإو هللا
 0 ورمل ةناف تيب لهأ لع اهنسالو

 || .دنب ةنوبيص واكل نؤلعي اذام نونلعيال نوح مهلع

 ظ ىلع ةزباربلا ةرشاعم 8 ةنورشاعي نيذلاو
 || لحسم لح اع يفنكياال هنا كلذ قولفؤ.: هترشأعم

 ا  ٍقووطيو ةتريس ىلع ةدالوا |

 ني نوكيس هللا هللا حس نإو ؛ :.ةييمذلا الاقاب نوفل

 ٍيخااي تسقدص لاق .سنانلا نمقينك اهب طفشي قرع

 حسا عسب | يلع باجيو
 البق ةفرعا نكاذل ىل يلا لاقف . يلج ةفزعمر يغ نم

 ريم ١
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 أ اولو . تلا تننظ ابكر يخل هيف تنتظب تنك اهبل
 يدنع ليدحال سال نم تتافصلا ةه ةنع تعيس

 ةيتاثلا يتفرع ءاقلت نم ينك و .هيلع ازتفا 0 ل

 انأو ١ ركذا ل ئ اريثك- هريغو 0 0 1 هله "

 ةوعدي نأ نوفنايو هتسل اج 3 نيحاضلا نأ 3

 ىلو منن مز مر رم نول أ ىف ئح انيدتم رانا

 رك لولا نا هللا ناس لاق: ساب ظنلتلا درع

 3/ةبرمو .رختالا كج مونت لح |ول روكي خا لعفلا
 عزياخاا ىف كلشال لاقف ءامهيب زيبقلا لغ يفن ا

 قر رفت او اههضشعب نع ناقرف ةرفي اهو لع 0

 / سيل نشنلا نودب دسجلا | نأ اهكو دسحلا نع ىفنلا

 0 ه6 . لعنلا نودب لوقلا 0 ةتيم ةلاجن ىؤس
 اما لوسرلا بوقعي لوقي او يليعلا كز هرم وه ةناّيدلا

 | داقنفا هذه ف الا هلال دنع ةيقثلا ةرهاطلل ةنايدلا
| 

 ظ ةسفن .ناننالا ظنحو مفيض 2 لمارالا ق ىاتيلا

 ظ
 ا

 غذا

 يول ده وسجل يمس بوم هه دسم مص 8



 ؛ 141

 لفجي ال لجرلا اذه نوكلو ملاعل ندا قولب
 | نالعجي دلل يلا 9 ثللح غر 4

 عدخيو ةسفن نتي انكهو اكاص ادبع ناسنالا |
 طتف راثبلا ءاقلا هبشي عامملا نب | ملعب ! لو نيرخالا ظ

 بلفلا بس رفلا دوجو ىلع ةيافكلاب لديإل لوفلاو |

 | وحلا عيل .١ نيويكاحي سانلا نإو ةقيقح ةايحناو ١ ا
 له لب نما رت دل هرافا ابسحا

 ساقي لاعلارخإ نيكي كلذ بس مامع

 تلو ا انلا نا ملعت تنإو ”انداصحي ظ

 ىلع اصن اذه لوفا ال يلا ريغ .رامثالا ىلا الا داصخا

 نأ ىلع لب ناذالا نم نوكت ل ام لبق لاغالا نا |
 6 مىبلالكلاط 3 ناهلاف لجتلا انه لثم فارتعا |

 ىسوم لوق ينركذي انه نا |لاق هيف ةيئافال ًالطاب ظ
 كي

| 
| 

 ظ
 ظ

 ميسيسشسسملل

 1[ ت0 جرو ا ع )00(

 ةيقينحما ىوفنلا نا ىلا كلذ ريشي (4) ؟.:1؟تم (؟١

 مييليسي سيسي ييسسسسا ا

 م ا مسصشسلا
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 ْ ريغ اجي ناك أم نأ سجن نم ارهاطن 'نأو ىلا ال صضشفن 0

 هع لجرلا انهو اسب بسعب كلل قوتشم ١
 ظ

 ظ ل هلأ فالطأأ قوقشم ريغ وهو 2 وليدرأب مالكلا 0 ظ

 دق لاق « عاجحالاب سنوهف لا
 . لوسرلا سلوب ةوعدب م لكلا ريثكلا اذه لثمو تبصا

 كرف مع راك تم ري اص وأ نطي 36 ١
 ن2 2

 عسل تأ تاوضأ اهو سفن ايف سيل م اسحأ مخابر رد

 ظ لاالابو . ليجنالا ةرعلو يق قل نائالا نم ةيلا خيب

 س22 سس م ب يس سح

 يهم” ١ تدعم 3 5

 معسل ٠ بسر جم

 ورا ا ا

 ١١ ديسلا ناف .يتيفحلا ي ويمسلا ةروكك ةداهش يف لهلاب ةينلا ن ا
 ظ ناردقنال اننا مولعملا تردو ٠ مخوفرعت مثراُع نم لوني دجلا هل
 ” لو | بضخ نم ةديجب ةزمهشلا ا
 ىلا انهاوفاب انرارقا نوكي نرا نكميال انكهو . راقلا نم هب ينأب

 اننا ىلع اناهرب ةنايدلا ليعافم وف ةانفرع اع ةغالبب انمالك |

 ُ ام هب اناصوا اب انلع كلذ ذل ناهربلا نوكي لب عيسملا ذيمالت ١

 هب مترما ام متلع اذا يئابحا متنا لوقب
 |ناعركأ )2١( ماك ثتوكنل ١ال (0)

 نا ك1
 ظل ااا

 ا ب
 0 ل - 6 اح سس ىو نو يم هج مم ب ع ب يور يس سس سح ا سوو سس سس



 ني يومد ا تيكا يف يفادبا ا نوال نضام ا

 تاونصاكلضنلدل طدح معاؤصا تناكَولو .ةابرلا نبا

 كلذ ناك اذا ةتنف ةتقفارم تهزد دق ينا لاق. ةكمالاا

 تاع نا .يدنع كلذ لاق: ا.»صلخلا ىف ةليحلاذ

 نسي ل ام ةنم كروفن نع دشا كلن كراع

 لاقف . عنصا فييكف لا . وليبس ىلا 01

 قفأو اذاف .ةنايدلا ةيلعاف نعراقوب لكلا ليغ

 ناو اوم ذ له اًاذتاف ارهالخ كليا |

 اهل لاقو هيل | مدقثو من لاف . هلزةم يق ىأ هكوأس

 مبلل انب لاط:دت لاقف . 05 ثيل تفيكاانب

 هلل لوَحأ ل اف ”كتيدحلا ةيزنت نع انظننإو

 ةيعن ر وظن فيك يل لقف . مالكلا دّد تعش 7

 لاقف ٠ نان الا: بلق يف .دجوت ام  سيع

 تدجو ق*ةناألو 0 كلعمس ينطعأف لاوسل

 مهو . ةيطخلا 8 هي 7

ْ 

 كا ا - بيوس



 ةضرتعاف روكذملا لوالا دعب للقلا هجولا ليصفتب
 !١ نا ترا دقف . لزالا يثوتسن انعد لاقو تيينالا

 ىتم هللا ةمعن نأ لاقي نا ةرابعلا هذه نم ىلوالا
 ىلا سفنلا اهل اماب اهتاذ رهظت بلقلا يف تَدجُو

 : نيلوتلا نيب َق رفلا أم مابعأو لاقف . ةيطخملا ةهارك

 ةيطخلا دض خرصي دق ناسنالا نا امهيب قرفلا لاق

 ةداضم رقوقبالا ابهركي نا ةنكبال نوكلو ضرغل
 ةيطخلا ددض نوخرصي نيريثك تعمس ىفاف ا

 مهولق ذيس لق الب اسمنلغحب كلذ عبو راما ىلع
 تخرص ينأأ فسوي ةليسل عقو امك مكولسو مادو
 نم كانخملا يبتشت يثو ةفيفع ةأرما اهناكاسعوص ىلعاب
 |ةشتواهتنبا دض خرصت نا مالل عقي اكو الق 1
 لاف. اهليقلو اهضاوت نست امل فعلا لا
 ديرا ينتكلوال لاق .داصرملاب يل تنفقو دق كارا

 1م كلت 1١
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 ليع هي رييظب يذلا يئانلا هجولا وه أ ةرابعلا يصل

. 

 . ةيلوالا رازيثلا ةذربم وه لاقف .بلنلا يفةمنلا

 هلق رب لع عا انه انه مدنث نا ابا ناك رق لاق

 ىو .املقم ةيفاال رشا ام ءالعإ اظيأ قيصيالبة كلو

 ليجنالا رارس أن ةيظع د هو درعم لجوت لق 2 .ازدخ ندخبورم

 نأف ناسنالاف سفنلا يي ةبعنلا لع دجويال ثيح

 ىلاتلابو ءىشل سيل نوكي 0

 يقيل معو دف بكينا هركجال لاعب
 اذا كابو ّط مب لاق. معن ةوباجأ هزه لج د ظ

 لمعلا لعل قولا ىلع ىوطلا قليل .ادو
 ةلطاب يشو لمعلاب ةبو دع يسحب 5

 فرعي يذلا نأ هلوقب ميسم ديسا١ كلذ لع هبن 71

 ةفرعملا نأ مع 1 راضي 1 لعيب الو ال ٍةهليس ةدأ

 هسذلاوه ليعلا نكأو راخالاو مالكلا لهأ يضرت

 ظ ه«الفا اول ( ١) س1 يك 1١(-
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 نوكي نأ ع نأ لوفا ال يفنا لع هللا يضرب

 نيعون ىلع ةفرعمل ةفر كل تفؤمللا هذه نود ن 00

 يئانلاو اطيسب ١ ل اقع يف رظني اما ةدلغا
 08 ل. ناسنالا ثم و بهن و ناهلا ةبعن بكلام

 ظ هي لوعملاوهو . ةملإو مزعلاب هللا ةدارا لع

 | دقو .نيلكتلل ةهاكق ةناف لوالا فالخب هللا ةاضرم
 ١ ظحالاف ينيهف هلوقب يلا دواد كللذ لع ّىصن
 اه ع تلز ام لاقف يبق لكب ارظنحإو كتعيرش
 اول انف لاغ: . ناينبلل كورال انهو نراك

 سالف | الكل اقف .ةبعنلا لعرهظت ىرخا ةمالعب
 أ رشف يل نياق ديرتالم 1 | لاق.اننمرق دامت ف

 | ةاح ةججبلا لعن لاق: كيلأ رماكا لاقتف. هلا

 | ارغاتش فايا هلم هيلو لفت ا رياطش ودل
 ظ مدع ةيطخو هتعيبط سندب صوصخملا ىلعو يس

 د30 0
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 دنع ةمحر دي ذأ ٠ب قانا دب اللا | نانا
 محو كلذ ىلا ةرظن ناف . ميسملا عوسيب ناجلاب هللا
 صلخم دجي هبو ”ةيطخلا لجال لخيو نزحي ةلعجي هب
 قافنالا ىلا ةيعادلا ةرورضلا كريو هيف ارهاظ ملاعلا
 | ًافطعو اعئاج ةسفن ىريو هتايح اهنا ىلا ةعم

 ”هحرف نوكبو ةنم ةديعسلا ديعاوملا لاون يف اعط ويلا
 ايا ةتهدخو هتفرعم ةدايز يف ةتبغرو وربل ةتبحتو هب
 عمو .هفعض وأ كابا ةوق بسح ىلع ماعلا اذه يف
 ةبعبلا ليع وهانه ناب يح مارد ال كللذ 1

 جل تملا ع وركب دابر رول يدان آلا
 ناسنالا مزلي كلذلو .. ةيضفلا هذه لثم يف محلا
 نا لب ايت اًماردا كردي نأ لهلا اذه ىلع لصاحملا
 نمر رب ليعلا اذهو .ةيعنلا لع وهاذه ناب محي ظ

 رعوكأ ال وروأو ما اوديو | <: ١ أو ١ 1:؟ا/زم 1

 د1 017 لف و 11
 0م د0ااةاةاةاةاةااا ل ا سسل>لىلٌْ,[رى_بتى[ى_ىربي)ت[بؤضصُصااا

 سششٌا[ ا ##[؟#“©؟[ م ري روي ويروي
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 ناهالاب نسما رارفالاب ريكا ه5 ني
 ةسادق فو رارفالا كلذل ةقباطملا ةريسل ةريسلاو يسملاب

 ةسالقو تدِجُو اذ ذا لاينلا كيد ةادقو تلقا

 ةهارك لع ةضرحن ةريسلا هذهو . سانلا نيب كفيلا

 | اهضفرو ارس الجال هناذ ضغبو هبلق لك نم ةيطخلا
 مالكلاب سيل ىلاعلا يف ةسادقلا ةعاذإو هلزنم نم |

 | يف ةيلكلأ ةوقل ةعاطلا لهب لب نووارملا لعفي اك طقف

 ظ ياو هب ضرثعل امكدبع 3 يطا ناذالا

 ايف ل سيلفةمزانلل اف كاف رتل
 ترينخا له لاق ..كلانإ ام ليف حا كلارا

 ككوأس دهشي لهو جرشلا انه نم لؤالأ جا
 ليعلاب ال مالكلاب كنتتايد موقث ما اذكه كفرصتو
 لونثال نا كدشاناف ينبت نا تعش اذإو . فحنإو

 :| 4 ويو 8:5 ثمو 44و 245:1 ١ زجو ومنك يأ (1)

 ١٠ىلا ١75 قواه: زحوا ٠:٠١ ورودا



 لوني هللاو كريمضض هب كل دهشيو فرتت ام رثكا يل ظ

 ةسفن حدم نم سبل نال . كللذ ىلع نيمآ ىلعلا نم ظ

 هنا كلذ نع ًالضفو بيرلا ةحدم نم لإ ٌكرااوه
 ينضقاني يولسو انكو انك انا لوفا نا ”ميظعراعل |
 امر دل كرا كو 7 ينويذكب ىلهاو |

 داهشتمملاو رابنخالا ىلا تلقتتادق كأر ١نيمالل

 انهو . ةلوفأ ام ةقيتح 0 هللا ءاعدتساو ريهخلا

 الو ةنع باوجلا فدل الفروق هب وت ل

 اانعاو كسفن تليغج دق كيك نفلو .. كلذ يدرلي
 نأ كنم سهلا ىنكلو ايضاق ىلع كللعجا ال

 يناح افلا لاق . لئاسنملا هذه ىلع كلمح اذام يل لوقث
 كدنع ىراالو ائبع كمالك ين يرخت كارا ينا اهيلع
 ثجمس ىلإ اًقزتعم مقا إو ..ةلطابلا ماهزالا ىوس كيش

 نإو مالكلا قيفت ىوس تسيل كنتنايد نا كنع |

 ) )1كو١انكا
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 ”راع كنا كنع ليق دقو كلاوقأ بّذكت كلاعا

 كيسأن تداكةي د درا كلتويس 0-3 نيريسملا فاي |

 رطخ يف اوطقس دق سانلا حرمارينك نإو ةنايذلا

 ركسلاو كنتنايدف ةيوتللا كقرط ةرثعب كالا

 ةيدرلا ةرشعلاو بذكلأو فلحلإو ةهيفإو قسنلاو

 را نع لخلل وي تكل فلز قلو 1

 اع كنا كنع لاقي ءاسنلا لكل راع امنا ةرجافلا

 اذكه تنك اذا لاقف ' ريسلا ةنايدب .ننيفرتعملا لكل

 ظ تسلف كليخأ ا يع يذقنو كةتووم 3 لك قالصت

 . هللا كعءدوتسا انإو بحاصُت بطش الما ظ
 ٠ 0 نيالا ىلا نيس بسمملا يهسلا مّدتف د هيسفند 5 زتعأ من

 0 د: ْن ١ لبق انجب 55 كليحاص 2

 . هتاوهش عم قفتي نا نكمي ال كمالك نا ملعا ينال
 حالصا نرم زثكأ كنبحص كرتب يضر 153
 عفت نمي كس تو كاش كِليح تكفالي هعلق . هن رجس



 1آهأ

 لوقي لوسيرلاو .انل اًسند ناكل انتقفر يف تبول ةنال
 تايلكلاب تر دق نان انف الو للفراوم اويعتا
 يف اهدّدر ابر هلال ةريسي تناكنإو اهب ةتبطاخ يفلا
 همد نم ٌيرب انإو . هل ةظع , نوكتف نالا دعب ةسفن
 دق كنا لاق .ًٌةينالع قي هل تحضوا يننال كله اذا
 فّرصنلا انه ناف ا<«رص ةعم كمالكب ثنسحا

 كلذلو ًاليلق الا رصعلا اذه هي دجويال نيينالا
 هال ح١ ال نيريثكد بع ةهيرك ةحئار ةنايدل ا, جراص
 ةلطاب مقريسو طقف لونلاب مهتايد نيذلا ءايبغالا
 راكفا نوشوشي ءايفنالا نيب متلخألو نيذلا مث ةيدرو

 رو كا و هل كا ةنايدلا و رسيو قنابل
 1 نوأفاكي سانلا لك تيل ايف. ةهلملا

 دشنا من .راربالا ةرشاعم |وبننجي وأ مرط |وموقيف

 هيفا )1١(

 هتبح ىف بعنلا نم انحارا يذلا هلل دهإو .ةراسخما



 ارعش لوقي
 الاق ام ةءارج نع لاقو الاطتساو قيطنملا ربك

 الاجرلا لال لدم قوسي وسي -لاع ونل

 ال اعفالإو راثالا تيب" لاذ يربتلا هانلي ىح
 الاله ةتغب باغ ردبلاك الاتسإو ثيبلا لفجاف

 دعب نيمالأو لا قاطناو اب و 0

 50 أرظن دق اناك ام يق ناثد#ي كلذ

 ايملاو اهلا اجرخ يقلا رافقلا كلت عطق اهيلع ناه
 .امفارطأ ىلا ايهتنا ىتح !هتفاسم لوط نم للملا نع
 اهيلع_ لبقم لجرب اذإو هئارو ىلا تيينالا تفتلاف

 مداقلا | اذه ىرم فرعت لود ييسملل لا

 . ليجنالا يبيح انه لاقو يهسللا هيف سّرفتف .انيلع
 ينلس يذلا رهةالاغإإ ال نر

 ا ليلق الا نكي لو . قيضا ضل كاملا هر

 يبيح اي اكيدعاسم ىلعو اميلع السلا لاقو ليجنالا
 ليجنالا اهيا كلب ًالهسو الها يهسملا لاقف . نيصلخلا
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 يلع قبباسلا كليمج ين كلذ اكتوز: ف نرأ 0 ظ
 [خايرم نيالا لاقو . ةيدبالا يناريخ لجأ نم د

 نم انلاغمأ دنع ةبوغرلا كدبعصبو زيزعلا بمهأ 7
 للا هكلما ىلنالا لاق .نيككسملا ةحايسلا لها
 نارك ايان انزل ملا ابكتورط ليسو همنا
 كلراب )اقف . اهلل ناكيأم لعب ةاريخاف كيل 9
 نداتمقملا نم اقيفباذ 5 اميل 0 تررربب دقل ف هللا |

 اكفعض عم (متابثو ءادغالا راكم لع اهراصتتناب نك ]

 يبفنل يرسم ن .كلذ نأ مرجالو يدا
 ذل ميلا ينايسو اةدصح اهنأإو تعرز أ: اىنال ضيا
 :تنايزتإا ا اكتر ا ماو عرازلا حرفي 5

 49 وك

 كرأف ضيا لمالو هيف صحن تقو انل توكم

 >الانتل اعرساف داسفلا مداع وهو ايكمامأ 90 نبك

 دعبو ليثكالا انهاول 0 نوردابي سأنلا ضعب ناف

 0 2 تا باب تس

 مبىلاوخ نك كا (©) 5:1لغ (2) ؟ةنكوي (0)
 جل." .- 1-0010: ةفففاةةفادالةهلالل د
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 ظ اصرحاف . مهم ةءزنيو ريغ لخدي اًريثك اومدتتي نا

 ابتنال اككيكك دحا ذخاي ًالئل اكبيصن زارحا الغ ١
 مدلا كفس اغلبت لو ناطيغلا ماهس ةلئاغ انمأتال الا |

 اًماداكتيعا بصن توكأملا العجاف ةيطخلا داهج يف
 ايش اعدتالو اًديطو انأبا ةروظنملا ريغ قئاقخاب انمإو
 للك لبق ارذحإو املخادي ملاعلا اذه ا ا

 لك نم نم عدخأ ١ باقلا نال 15 اييبلق نم

 ةبلص ةرنصك امكهجو العجاو سين وهو هيث
 اءدئأو ذا كشف .ض)رالا و جاهنلا فرقوَق ة لك اكل نوكتف

 7 حاصلا كل كمالكب انتدعاس دق كناالاقو هيلع

 لاقف.هذه انقي رط ةيقب يف ةلعاسملا هذه ابع عطقنال ن |١

 ةلئاتلا ليجنالا قح ةيلك ايعمس دق كليلخ اي ةماركوأب ع
 عيرتلم ىلأ لدن كننأ يبني ةريثك دئادشب هنأ

6 

 يل دعم دئانشلاو ايالبلا نم اريثك نا اهلءاو هللا

 م14 عا (© اال را د( اك وو ل
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 يف عيطلا ىلا اكل ليسالف اهاينات ةنيدم لك يف
 ياما نفر ناك زك درع كلذ نما ىف اتوا
 رمال كل نازل ل1 داع ايناوتلا نه ضف
 لع نامدقتس اكناف . كلذ نم رثكا اكيجافيسو
 ةبلاط امكيلع قيضتو اهب هادءالا طيحتو اكمامأ .ةنيدم
 مد كفسب هنايا ةداهش اكدحا مخ نأ دب الو . اكلتف

 كلملا ا,كيطعيو توملا ىتح نينيمأ انوكف اهنا امأو

 ةنوم ن و كانه تام نمو "اذ ليك

 7 نوكي ةبيصن ناف ةديدش مالا نع فيسلاب
 ملا توكلملا ىلا لصي نال وبحاص بسيصن نم
 9 ةريثكبراجغ نم لسي كلذ نع ًالضفو . ًالجاع
 0 هذه ىلا الصو اذأو . ورفس نم ه يتب أم 1 الا

 اميشنو اكقيدص اركذاف هب اهكترذلا اماهيف ايكباصأو
 ةحلاصلا لاهنالاب اكيحور هللا اعدوتساو انأجتو

 1 لا 4 0



 /01 ١

 ظ كلت نم اجرخ ىنح ناضكري ىرب اهيا لاف
 ةنيدم اط لاقي ناكو ةنيدمللا كلت لع البفأورافقلا

 لكرتفت ليطاإاا قوس اط لاقي قوس اسهبفو لطبلا
 ام لكو ةنيدملا نال كلذ اط ليق امنإو .ةنسلا يف موي
 ةذهو لطب كانهج ىلا بنل اعبر لكوكب
 فالا ةسّخ ةدم نم هنا كلذو دهلا ةيدق قوسلأ
 ةنيدلا ىلا نيتلطنم ةحايسلا لهأ نم موق ناذ ةنس

 بويزلعب رظنو نيلجرلا نيذه لم ةيومسلا
 ا مكسي ينلا قيرطلا نأ مهترسزو نوثسو نوبلوبأو

 اننئ0٠4 شاواالوا|:؟وا غو ناو م ناااج (ل)
 قنخيالو . ةعداخملا ِهتاتلتو ماعلا انه نع زهر ليطابالا قوس نأ

 سانلل الاغ ىلا ةليطاباو هتانلو ةانغ ا ماعلا انه ةمازكا أ

 .اهكارشاب مصنتتلو اهيلا معولق بذنب ةربتمللار ءاخذلا نم اهتاك
 ةيصوصتخح 0 اي اهرسا نير نودتعل الف مدت مو

 0 اذه هلأ 00 لك با نا كلذ 0 هللا نم

 هللا انذاعا هبيدل



 |وماقاف ةنيدملا هذه طسسو يسّر نا دبال مونلا الود
 ل ا

 را 0 ناللبلاو 2 أو ترسل 5“

 تاوةيشلاو بتارلاو تاماركلإو فئاظلاو
 ةعكنملا 0 ةفلدخلا 4 نط يححرإا
 هك حولا جو زالاو تاجوزلاو ا

 بهذلاو سفشاالاو داسجالاو ءامدلاو ديبعلاو

 يك ريغ ريثكو ةيركلا راحو رد ةضفلاو

 "ازا فوت هزه ف اًءاداضيا دجويو . ع نون

 فلو ةماللاوراقلا بملو حاراإوركشلاو ركأأو
 0 |إو ةقرسلا اناجم اضيا 2 ب ك انهو ا

 تحبي اكو كلذ هبش امو ةبذاكلا م ١] ماسقالا او انو

 ةفئاط ىلا "ةبوسنم تينإوحو ةّقزا رخآلا قاومالا يف
 قافر انه .اضيا كانه دجوي كلذكام ةعاضب وا

 اينابسا انكو ايلاطإال راو اسنارفل ك انهو زيلكنالل



 ل

 أ ةلكلقو مججلاو بيرعلاو كارتلإو مورلإو انبسنلذ
 أ ةمدللا نم قنص عاني راك لكوقوت : فااولفلا
 ١ .اوناكق فئاط سلا نم نيرتفملا ةبغر قباطب ةروكذملا
 ا هذه طسو ٌءي ةطوسب» ةيوعسا ةنيداا ىلا قيرطلاو

 دارا وف . اهعاو دمي نأ ثيرباهلا نكمإل قوسلا
 رطضي قوبسلا هذهب رك :نرأ زي م ةنيدللا ىلارفسلا

 يف ناكل ةسفن كولملا كلم نال ايفا « جرخي نا
 ظ طسو يس زاجو هتدلب ىلا ةنيدملا هذه ربع ماعلا اذه

 || هذه سيئر بويزلعب نا ينغلب دقو .قوسلا هذه
 ١١ هعئاضب .ىرم يرتشي نأ هيلع ضرع لضعالا 2

 أ( هنخا ملالط اًرامعإو: ىوتلا كلر ةلخح“ نا كلوأ
 هب ماعلا كلام لك ةاراو قاوشالا عيمج هب فاطو
 أ موسي نرا طوبخملا كلاذ كيسرغي ةلعل ةريسي هرب
 ١ كلب لنج لف وهامأ هليطابا :٠ رماكيفلا يرتشنيو

 ا ظ |٠٠:هوكأ ْ 1

 7 - تس و مم
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 اسافالو فّرصي ل ةنيدملا نم جرخ كلاذأو ةراجلا

 ةميدق قوسلا هذه نأ ةجيتنلاو او ليطابالا هذه لع اذحاو

 اذج: ةربتعمو دوجولا

 روب نم نيحتاسلا نينه دب ال ناكاملو لاف

 ن٠ لك اههلع ضهنف اهطسو يس الخد قوسلا كلت
 أوركنأ مهال اهرساب ةنيدملا اهنم تبرطضإو ايف

 اوناكف . قوسلا يف نريذلاراجتلا يزل فلاخلا امم
 مهضعلو نراقمأ ام أ لوق هغي مضعلو ايف نوسرغتي

 اونوكي لو ناييبجأا امنا ضعبلاو نانونجم ام

 انزاكك ةغلب نابلكتي اناكأ جدل ًاليلق الا اممالك نومي

 نم نايري اناكق . لاعلا اذه لها نم ,« قوسلا باحصإو

 و لا تاكو نأ :ريرب اهماكاهرخلا ىل | قوسلا لوا

 هذهب افافختسا كلذ لكن نم رثكأ ١ اه نووبرغتسي

 الو ىتح نايل ايبال اناكآمخال ممدنع ةربتعل ملا عئاضبلا

 ا
 لوالناوكا (؟) ؟:ةركاوذ



 اكل

 ادلسضبامسايرتشيل داما
 اهم اياضالف وصدور با فاما |
 ظ نرا كللذب ناديري قوف ىلا اينيعا ناعفريو الطاب ا

 | قوسلا يف نايشم اه اذيبو ءايسلا يف اممعتمإو اهتراجت |
 اذأم اهل ةيعالملا ل ينس /ع لاقو لجراش ضررعت ظ

 اننا الاقو راّولا رظن هيلا ارظنف ٠ ايرفنرز ناليرت |

 مهضعب . را 5 سمانا ايبيلع تجاهف ى ل يرش 0

 اهيلع نعطي ضعبلإو اههتشي ضع اممانع | ْ
 ْ ءا نم ثيدح .قح ايببرض لغا# شلك قضم |

 ةنالث يبضا يأت اونا : بؤ (8) :؟الك1 اوم . (9) ظ

 ”ةياكك وه يذلا ةبوث ًالوا . يثو يف اباحي نا ملاعلا قتيطيال روما |
 نم هيف هللا لعف اع ةرابخا يا ةمالك آيناث ' ميسملا ربب هرربت نع ا

 ١ ةكارتشاو ناجم هل تّرفغ دق ةاياطخ ناب ةروعشو رومالا ٌئاظع |
 | ةهسلا هلاعإو ةيدرلا لاعلا ةريسل ةتداضم الان . ميسحلاب هللا عم
 دبع اًراعو ةكض قحاب نونموملا نوكي مث نمو . ةثيبخلا هدئاوعو '
 ١ نوني انأيحإو ايالبلاو براجتلاب معونحتي ام ارينكو تيويندلا |
 | مابا (9 لالا باعلا معقم دعب م رش و

 5 أ

ْ 
 | ى

 ا
 ا
 ظ
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 (اهيف ف ناك ٠١ شّوشنو قوسلا كيس ”ميظع بمغش كلذ

 ا 00 .أو رض سيئرلا ىلا ربخلا غلو. ماظنلا ن
 0 اقر اكو وكلف اا فرب 0 فكل امنع |

 | مهاباجاف . انه ناعنصت اذامو نابهذت تربا ىلاو اخينا |
 , ميلشروا اهعدلب ىلا نابهاذ ناييرغ ناس اا
 نا دملا لهال اببس لمن مل اننا اننا الاقو ب ةيو ةيومملا ظ

 6 1 ود اال اعمر انزدر بع 0
 2 يزراقت ا ةيوو اذان دلك عرتقن نان ييذزت اذان
 .اهههم يونج كلذ نا ىرس اوقدصي ل مولا ناو اله :

1 550 
 . اهونكلو اهوبرضف ةنيدل ١ لها هب نرالبلبي ؛ ةعيجلوأ |

 0 00 ا

| 

 غل |عوضوم 37 ةذم كلذ ىلع اماقاف 0

 ظ 15 انحاض ل سكر ناكو ةهتشا|و

 0 0 رووا 00 اه امأو . ايماصا ام

 !اواكثا|ببع )١(
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 ةببطلاب ةنيبخلا تايلكلا 1 نالباقيو 50 0 1
 0 صعب ا نر ع 2 9 | نائفاكيو |

 3 اي 0 لقأو ةنطف رثكأ |و ل 3

 ١ لجال مهوموأيو امنع سأنلا لاذرأ نومي ظ
 أولاقو ديدش بضغب كالوه مهلع رانف .اهمتناهأ 2 ظ

 5 كرا فوسو كاب هلا يق أىعم م كراش

 0 لذ 2 اجرلا نع ذه ىرن ان اننا أولاقف بالا

 5 ن: 2 06 ررذ ند 0 ةياقولا ا |

 نم“ هاريثك قوسلا يف قصنلا 0 نأ
 2و

 ان هب َن الب صنقلاأ ىف اونو ا نوت جركل

 باوك ا 3 كعياوأ و ا١ذجاغاف .أبهنم راكا دويقلاب

 0 كك مكعب مرض يا مم ةندنلا تدتشأو

 ءارتفا باجي عيسملا حورا داضملا يلاعلا حورلا ناك (1)
 نيرخالل ريالا ن ه ليش ةنم ردصيالو 4 ةتوعدل ارافلحأو هيعسأ لع

 5 باجي جملا حورل قفاوملا ُيوَقْلا حورلا كلذ سكعب
 0 0 0 صحت ال تاريخ ةنم ردصتو هتوعدو همسال

١ 

 سس ب سس هس انس فسم ص111

 هيي يييييب



١1 

  0ناحياسلا كلنا ذامأو .رمو ؟ ةيحاص

 | اهه اةيبوةناصرلاو ةيكتاب تيكسلا نزامزلي اناكف
 ا

 صخخلا ناويد ىلأ اهورضحأو انهلع |و ديالا

 ل اناك اممأ ىلع ءانب صاصقلاب 00

 347 ارتخا مور ويدل ةيح تقل ىلا 6

 انوكيل عراوشلا عيجج يف ام اوفاطو لالغالاب اهوتثوأو
 انت ب وصلوا 2 نسف نان ذا تيقن ْ

 أميصي ام نالبقيو قيكح رثكأب لا ا
 ادهلا لام ىت>ربصلاو عضاوتلاب يزخاو راعلا نم

 ىلا ةبسنلاب تيليلق وناكنإو قوسلا لها 2
 بضغ دادتشال اببس ناك كلذ هناا ةيقبلا |

 بيدأتلا اذه نأ: ا اولاقو و للا ظ
 يذلا ردلا لع ولاقلا اكمزلي «نكلو اكتب هىقيال |
 .قوسلا لهأ 000 7 يق ةاتثدحا |

 . اهيلع كح 00 أىل تروجرأرلا لةيحو |
 ظ
 ا
 ا
 أ
 ا
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 اهقيدص نم ثادمس اماركذو نادأج# كلذكاماقاف |
 كلت لاهحا ىلع اهئازع تدّدغتو اعجشتف ليجخالا

 ملآلأ ةيصن نأ 5نيرخإلل اهدحا لاقو . لاوهالا
 كلل كيري اىنم لك ناكف . ةداعسأا ةاذح 1

 | ةيكحا لكلا هللا ةيانع ىلا اهرمأ هاا
 5 اهلا لع اتبنف .هيش 515 َ دوم 0

 رضح امو . اهرمأ "مي ىتح لوبحلا ريصلإو لوبتلاب أه
 ١ امماصخا تبثإوتو .ءاضتلا راد ىلا 00 | اوتقو
 ١ اوعفرف ريخلا ردع ديسلا هل لاقي ناكو يضاقلا ىدل
 نم م .ىريلجرلا نيذه نأ اهنوهضم ع 0

 مج اثدحا دق امأو أ خنوبيعلو ةراجتا . ننومفادي ١

 لأ بعفلا نم ةءاخ اينياوشمسل لس اك را
 0١ 5 رس

 نمنالا لاف ميك ةعل رشا نإ 0 . ةكابملا اهعأز ؤ

 لايجالا عيتج ىف سانا اهب عدا دق ىوعدلا هزه نأ 0 ١

  هانتبا اورشب نيذلا ىرت تنكف . قحلاب نييجيسملا دابطضا لجاال
 | بمعشلا اولضإو تاعاجلا اوسجس دق مهاب ميلع ىكشي عيسملا ةنايدب



1 
0 

 دس سس
 ةمشمششسسسسلل

 كط0ه-1111اا

 لعفا لف بغشلا امإو .ىلعلا مواقي نمالا مواقا ملين |
 نيذلاو .ةمالس لنا نا اهل طال نمش
 انتواربو انلدع (غ ارم هوأز 6-0-0000 اولام |

 ةنالف ةنوركذت قانلا تلللا:انإو * لضفأل اين كت يك

 عيمجيو هب يردزأو ةضفرا 0 و ولع اكد راعب وه | ا

 0 اذه نم عيبجا بضغ لي . هتكتالم ا

 ا تل | ةنيدملا عراوش يف ادنلا |وتلطأو |

 داب رضيت لا اانهلع كلماو هلدسم دناهإا 0

 ظ
 ظ

 ا

 دسحلا 1 دوهش ةثالث رضحلا . ةعرشلا عت اهلا يف

 ظ رع اواو ىسلجلا ىلإ ناخد الون . ركل 0
 . هيلع نو اتق اذامو ةنوفرعي له خروجا كلذ

 . ليوط نامز دو ١ |لاقو د | مدقتف

 00 1 . 3 مهلا ا

 6 و ا

 ااااكا#ااااادكام “١1# [0

 ا

 ا

 هلا



 أل
 200 م. ل1111

 | لاحم لب ةداعلا اا١لو ةعيرشلا ءالرإلو 010 ظ
0 
 تال ضعب سانلأ كلع 00 ةنكم ام انا ظ

 ( كفو. ةسالتلاو نافل ٌىدابم اهوعدي يفأا ةلسافلا ْ

 ١ انئنيدم دئأ نعو ةيييسملا لاعفالا نر ١ لوقي 4 هواجس ا

 و ١ اهقافتا كميل مقتسملا طخملا ىلع دادضا ؤ
 | اسيلع لب طتق ديما انلاعفا ىلع مجيال مالكلا ١
 يش كاددع لهو يضانلا لاقف. ماابي

 لوقا كرا عيطتسا 5 يلوم 5 0 اذه ريغ هلو 3

 . مالكلا ةرثك نم ةمكحلا رجضت نا فاخا ينكلو رثكأ
 ١ نالجرلا نانذه مدقي نا دعبف رثالا ىضتتا اذا امأ
 | ملا تايثال ينبني ام ردقب كلذ ىلع ديزا |.تداهش
 ظ ىذلا ةيحاص اعدو اننا فقي أ يضافلا 3 رقاق : هيلع

 ام لاقو روجعتملا كلذ ىلا راشإو ةسوسولا هل 0
 0 م فن ١ ئديداب 0 .هيلع ةداتلا دنع

 ظ | ةريثك فر ةدربس نا ديراال ل 1 اذه رشاع
 مس يسيسسسييسبسنس

 ك0 و م م م همست
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 ةتبطاخ مايا ذنم يفنا يف يدنع يففلا ةداهشلا امأو هب ظ

 0 يفنال قفانم لجر هنا يل ربظف ًاليلف
 5 ١ نانمالا مالا  قح ةدساف انتنايد نا 3

 لصاخلا ن | يديس لع ىنخيالو .الصا ا 2

 | اناياطخم لزنل اننإ ميو 4 نم |

 . هيلع هب دهشا يذلا وه اذهو اًريخا كاهساتنإو ا

 ايار لأ أءدو هبحاص بناج ىلا يضاقلا ا

 يفنا يديس اي لاقف كلذك هدهشنسإو رككا هل لاقي |
 رع يراسل نامز نم لجرلا | اذه تفرع دق |

 1 ارهق بويزلعب كفيرتغلا 0 0 يال قيليدل عا ا

 1 0 0 ؛ذلا ماركلا هياحصاب | |

 ةهارشلاو لطابلا دغاو ةيويندلا ةذللا أو ةيدسلا |

 لع ةنقفاوب لكلأ نا 7 انيك ذو علاو 1
 هذه كيس فارشالا كالؤقام دم هثدار

 تكخشذ ىلع رساجت دق اة وذو . ةنيدملا 1
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 هنعطو هئاتش نع كيهانو ا 5 كا انالوهاي ؤ

 اقيدع قارتاركلاف
 ثننلا ةداهشلا دقت نسمركملا غرف الو لاق

 قفانملا اهيا ترحم له هل لاو هيأ ع 2 اذ رضاقلا

 فارشالا ةالوه كييلع هب دهش ام ثيبألا قوطرطأ

 تالكب ٍ نع عفادأ ن : | ىل نذوب له 0 لاقف

 | بساح وكس كلنا ثيبحلا 6 0 >أ لات . يلررإت

 ل رلا 9 اذه يف ًالاح لفقلا || |

 ظ ع | ىننا لاقف . مالكلا ١13 كلل نذأ كلنع ظ

 1 وهو 8 ريغ عاش لقا ا يفنأ لولا دهاشلا ةلاقا

 يلا بوعشلاو تاداعلاو عئارشلاو و 1

 ناكن نافذ . ةييسملا ةنايدلل ةضفانم يف هللا ةملك 0

 هب نقأ نا يضاح انإو ىلإ اوروغاف اعبقانه وق |
 اعيش لقا ل يننا يناثلا لاق ابع 0 .كيدل ظ
ْ 

| 

 نوذدب هل ديبعإ راد ١ دل نكمل ا وهو اذه ىوس ظ

 ا



 ف

 ىش راف 0 ظ

 ؤ ىهو هللا م لكك لذلف هللا ةئيشم نع |

 | انرمالأ روكي نأ كج دل ىلالإ ولا قاع 5

 اهزوت هيدلنال هاي كر ناميالا اذهو 7-0 ا تنامالا |

 ل اى مشل رم ءأ نم يلع ثل لايليإ ليا مه ظ

 نيذلا هناوعا عيجو ةنيدملا هذه كلم نا لوفإو
 م رثكأ مناهج كيس |ونوكيي ل نا نون“ دهاشلا ان 00

 ا لأسإو اذه: لوقإو ةن دل ةده ف |دنوكي نإ كلو ظ
 د م11 لاو لازال ىلإ يضانلا وعنف كحل

 يف بغشلا نم ثدح اموببسب ثدح ىذلا لجرلا
 | امو تانثلا هالوه هيلع هب دهش ام معمسو ةنيدملا هه |

 | نا غبي ةتيم ّيأو ويلع نوضقن اذاهف . هب باجا
 0 امكلم دبع ميظعلا وعرف كويلات تدع

 رهنلا لا يق رض د ح َرطَن ن نأ همايا ىف رما هايد دادضأ

 [؟:1 رخ 0(
 آس سمي جا بيبي بسس اا سا ل ل يوما -سسلل ِ_ تس ل هبي _ كلل ب ب _ بلبل
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 ظ | سالو لكل اريل اكلم داذ ملا

 كلذكو نكح راك 0 ب اي يبهذلا يؤصل ا

 9 58 تكللا سيراطي مالت و ا
 انوي نييثالل ىلا وريغ ناسنا ول هلا نم ٌةبط بلط
 ١ دق يصاعلا اذه 0 دتو لا ا

 نرا ىنخيالو . العو ًالوق عئارشلا هلو اكل

 نم اًفوخ رهلا يس هنيد ءانعا حرطب ناك نيوعرف
 صاصق نرع ًالضف دعب ام يف مم نوكيرشيوشت
 . نورت اذاذ ثييخلا اذه ةيضق يس اكرضاحلا بنذلا
 ربا تو املا بأ را لزتعاف

 00 دانمااو جارت 556 1 0

 0 ا

 - 00 0 را 0

 ت1 للا
 تاس ع . مع هوو بيوس ووو 2 ---



 نراك نم ريخنا مدع لاقو . يقوطره لجرلا انه نا
 ضعغبا ينال مهن دقحلا لاقو . ضرالا نم دابي اذه لم
 لاو .ةلئشأ أ ردا ذل ناقل جنح ن) اقوة رظنم
 لاقو .يلاعا بيعي اًماد نال كل ذكانإو ٍيخارتلا

 اذهوه .رمةظعلا لاقو .ِهلتق يف اوعرسا دانعلا
 د را رالعلا لاق: اني ىردري ىحت كءاعتملا

 لاقو .ةرشاشغ ثئاخ هلا بذكلا لاقو . ةدض كر ظ
 لاقو .هبانع قح انيفو امل ايْرإ هانعطق ول ةواسفلا ظ

 اينذلا يكلم ولزجزلا لاقو .هنم صلخل رودلا ضغب |

 توملاب هيلع اذا ضقنلف ةعم قفتا نا ردقأ ل اهرساب 0

 نا يذلا ٠ راك كا هدو ارككل لكيكو .31- |
 هب اولعفيل ةوجرخأ اذه لعو .ّقلتت رش كانه هلتقو

 ةرابحلاب ةومجر مث ٌةوهطل مث آلوا ةودِلُخ 1-1 بسح

 أدامر راص ىتحرانلاب ةوقرحا مث فويسلاب ٍةوعطق مث |

 نيمالأ ةايح تيتنأ ازكيف



 دقو

 كرب اذإو رظنأ يفا عميأر ايزل هضياص ل6 |
 ةتلتق نأ ىل نينالار اطانت قون استرف اهرجي عومجا ارو |

 تقوللو أ بيلع ئوت نا دق وهوألا 30 اف ةوالعا ظ

 يف وب هذا قربلا.توضب بياجلا يلا ىب تسغفترا |
 يجيسلا امو . ييوعتلا بايلا ىلا برغالا قيرطلا ١
 2 تلا ىلا داعو ورمأ يف ةرتف تعقوف
 هل لج مهارمارم 0 هدي يف طباضلا هللاو كانه |
 دشنأو هتيرط ف ضرب . لفشاف هب نماجنو اجيت

 ارعش لوقي

 | نوني ال كلم ثإو تيفو تريمالا دبعلا ١ بها امعن
 ْ وكت ةيعم 31 تنأف اًرهج هللا مسايا ى نب ىأقإ دق
 || ثيتيلا كلو ًاللهم نكف مج ميج يفارحانرر اكمل ذا
 00 فنئاوصلا يف كركذو تنأف تاق 3 ل

 لاقي لع ودرب او ضرب يبخل 3
 ىلا كو 0 ظحال د 3 كل ا اذه نآذ يجارلا هَل

 م قوملا 2 ا ىأرو ار امالك عب هي تل
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 قصفلاو كلذ ةيجعاف 0 ٠
 2 - ع 2 9 0 - 3

 ع

 ا

 0 اونحايس يف ىيسملا 0 0 ْ
 نوربنك كجوي هلأ يحارب ملل يلوا ١لاقن :رأيشمع

 9 ةصرف مل نوكي نأ لروديرب ف اى نمحا ظ

 انملا هل لاقي 15 قير طلا ة اهيديا نب: ناكو | ٍ

 | 5 دنا دلب ا ٠ هل الاقو ةتقفر ناليرب ,ةاكردا | ا

 ظ ةحاصنلا ةنيدم ٠ نه تميل ادقلاقتف. بهذ نتا لا

 لاقف .وساب امهفّرعي لو ةيوعسلا ةنيدملا ىلأ ناسا ظ

 | كانه دجوي لهو تنأ ةحاصفلا ةنيدم نم سما ل
 كأنم سلا لاق. .وحر دك م لافر م ١

[ 
 ظ
 ظ

[ 

 ظ اكدنع 5 لاقف. كلا ءاب يفئرعت ن ا ىديساي

 ١ اباحي يتا مالالا نال ةسينكلا فس“ اليم مد نأ 0

 ثيل اعفن اهرثكاو 0 انعأ اولا ىوقا نه ه يف ربصل ءالوه لثم ظ

 ا هس 8
 0 جيس ييييييييييييي يي
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 ا قيرطلا هله ف نييفاذ انك ل نا ْ
 50 1-22 اناف ل ايدتفرب 1 رس اناف |

 ظ لاغةيغا, 0 .ظأو ةنيدلا هله تعمم دق |

 / لاق .هاينغا نوريثك كابرقأ اهيف يلو كل ذك يب مع ظ
 ظ ل 1 رام نري ناكلأمل
 | ئابرفا ةنيدملا لها رثكأ نا لاقف .ينمًالوضف

 0 مداخل ديسلاو ضف بسلا
 ىلا ةروسنلا 2 هند ,دملا تيس ا 0 :أ| ظ

 ان 0 وهو تريناسللا وذو قاحلإو نيللاو هدودج .. باو عسسل 8:4
 ظ يسسنوذ يفا ك كل لوقا قتحاو ا
 درو م رظني قاذف ناك يبا نأ ل

 لان يدع ان
 تيةلدانوأ ارمإو ممل لاق .جّئزتم تنا له هلاق
 ١ ءافرش تيب لهأ نم شو ةرّوزملا اط لاقي ةاضاف ٌةأرما
 ديسيتلل ليسا امه ىلع رسالك شالا قالخا 0



 قرفن نحن ا وصلا وج انهو 0

 نيراشا) نيبيحو يف ل 0 نوكسفي ن : .عةنايدلا يف | ظ

 ظ عسانلا كريب انريسم يق جيرلا دامنل ان لوالا ظ

 ةيبلا اهياوثاب شمت اذيح ةنايدلا لعراغن اننا يناذلاو و |
 [يفاص نامزلا ا اعراب ل١ يف اقرت نأ ب بلو

 الا حلا يهسملا لاذ ةءاركلاب اكن ودم مالا او

 1 انه نايل حولب نأ ا: هل لافوا ةرغنف 0

 ةلس لاق. 0 نو يجادملا ١

 ييسملا هلا داعف .وب يقسمال 41 نظا اناف ومما نع |
 ايش 0 كك تايضد مالا

 لاقف يجادملا لاقي يذلا 0 مروا كف

 ظ
ْ 

 010 تاو ١١ ءاضتقا ١ ا كا 1 يجادللا ن ل0 |

 ةيبلق قلع دقو هللا بناج ىلا ل“ لك نم ٠ لاخ يويند لج

نلأ نم اريتك يزن اي ةيويندلا رومالاب ظ
 نأ ودير ال نيذلا سا

 جيمملا ةبمع لجال ةيويندلا مهتحار وأ مير وأ ميد |ورسخي ١



 اا

 وب ينبنل يف يئالعا نم ضعبلا نكل او يمسأ اذه سيل ممن 1
 سانا ضعب لقحأ اهم يل راعك ةلادحا ديلا ْ
 بيس تلعج امأ نكلو من لاق . يلق ثاع نيحلاص ١
 ريغألكو ااح لاقف“ مسالا اذهب كوعدي ىتح سانلل |

 نابزلا لاح عم يقأ», قاني نا قاد يبنصن نافل
 نكلو .”ير كلذ نم يل لضحو تناك افيكرضاحا |
 الذ يعن 550 اونع يئيتتات كارلا تن أذا 0

 ١ كنا ينظ باصا دق لاق . اذه لنج كافبخلا ينبيعب
 ا اذه ن | بيرالو ةنع تعمس يذلا لجرلا ؤ

 دقتعت تنكأذا لاقف هب لست نأ ديرت ام رثكك كلب
 كك كعونل الم قدوس سي سيئاكعا
 لاق .بحاصلا ممل فاد 6 ان ل يششتا ل ظ

 جيرلا كن, ىرخم أك كابل ني انئيقق نيت سلا نأ.

 ا 75

 !باوثالا يف في اهي 30 01 عا

5 
1 
 ا
 أ

 ا

 ههسشسسساسلل
20 1 

1 



 اا
 هتسمسس إ-إبإ-- اانا سا

 يثو اهعم يثق امك لسالسلاب ةلولخم يثو اهعم ىثتو
 ينال يف كت نا يخبنيال لاقف .عراوشلا كب ةفوفزم

 يف كعب يثسأ يندرح ىلع ينعد نكلو هيلع طلسننالو

 لدنت 1 لحلو ةوظخ انعم وطخت ال ل اق :اقيرظلا

 | يهذم كرئا ال ىلا! ل اقف ٠ نرخ لعفن اك كلذ يف

 يفئاعدت ال اهنك ناف ٠ ةديفملا ينداع ضنا الو ميدقلا ظ

 0 تاتكتا نأ لبق تنك أ؟ يدحو يش | ايةفارا ١

 ظ

 قمح سس سل لل ل لح ل آذآ

| 
 رص هسا م

 9 : 0 لق ةقيفرو جيس“ 3 00 أر ذئيحو لاق

 ا

 . مالسلاب اضعب مضعب يف وح ةوحردأ 102

 اع الا نذل كيما اهدحال لاني تو 2
 يم 15 عطلا هاا ديدش رخإللو لالا

 | يجادملا عم ةيكحب كك ةرتاسلا نيذه غنا فكذلقلا 1١)

 ا ةتينملاب هل !اح اهل رّرث نا دعب الا ف ثباماب هيلع اكحي لور 11

 5 .ةيوخالا هب 1 1 هلا هاكرتو هاظعو ذئايحو ظ

 ظ

 ى]ىروعبشب ار ةلالث ىلإ ىارف هئارو ىلا اهدحأ فذنلا
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 داق كنع نومعتي ةلحأو ةسوردم 2 ل اوناك مال ْ

 اهل لاقي دلي يف ةسردم التلاوات
 طر. ةيلاشلا ةيرجلا يف لخبلا ةلماعم كيس جيرلا ةبحم ؤ
 ْ مأ 020 ناك اوس جي اا ةعانص ميل ذاتسالا |

 ١ .ةنايدلا يف سيادتلاب ما بذكلاب ما |قيلقلاب ما شغلاب |

 0 0 لذ ةعبرالا ءالوه 2 | |
 أ ىح 0 5 تافص ٠ و

 | ةسر دملا هذه لم هن نا ارداف مخم دحأو كر ظ

 هتاذب

 | لاق هبحاص ىلع مهم دحاو ككتناس نواف
 ١ يف انمادق نايشاملا ناذه نر ٠ جادفل لالا بح 3

 ١ نراقاست ةليعب ةدأب نم كالا هلاقف .قيرطلا |

 اك |_كىتح انارظنني ل اذامل اهل اهث لاق 0
 انما لاقف . ةحايسلل نوقلطنم اعيج اننال |يقفار
 ظ ناربتع الو ةفيعلا اومأهوأب ناكستباَدج نابلصتم |

 ارةكتلااك م لد امر نآف .ريغلا لرآ ظ
 ا
ٌ 0 
 سس سس سس سستم سس سس يس  سسسسسبسبب--١ طم



 أر
 تسسسسسنلل

 لاق .هتقفارم نع نراعنتي ماهؤالا كلل يف اهتفإوي
 اناا 0 ةقيرط اها عطا ديدش

 ملي ام رثكا ةدابعلا يف نوهانتي سانا نع باتكلا

 0 نوكحيو يجب تع < يقادنلا كلذو

 لون نأ كلأسا يف يفأ ريغ ٠ يلا ماوس نملك

 لاقف .اهيف كي فالخلا ىرج يفأ | رومثلا ين ام يل

 فنا اويلع بجي هنأ اهونع ىضنقم ىلع اهح دق اههنا |
 يرجأ نأ بحاف انا امأو تمتو لك اهرفس يف افستعي

 يارا انإو هللا لجلال ءيش لكيف نار طاخي أهو . .جيرأأ عم

 اىماهوأب ن اك أهو . يلاح حإ الصو يئايح ظنح

 امن ةنايدلا:نم كسفاانإو اماه 4 ةلك اعلا ناكولو
 يثو ةنايدلا نامزالي اهو .ناككلاو نامزلا بساني |

 م طم

 كلذ يف انتيو بجي اكةنايدلا مور قف 00

 نم امإو . هدئاوعل ةثلافع دئاوم كنه 5 لها ةمولب ١
 ظ : ْ د ةموليالو <ناييوين دل سائلا 5 ةناف ةتيرطلا هذه ا

 ظ 0 |
 .-.ٍ_ببس سس سس سس سس سس يس تحلل



 اما

 اناو ةلذملاو ةللضلا ةحنخ ةفحا تح ةيلابلا باينلاة 3

 ءايضلا ةيولا تحن ةرخرأا بايذلا يف شو اسزالا

 ببي اي لفت امن اهيدلا ب كسلا للفف/» جاهتلالاو

 د ه) نم بسحا ال ينال قذاحلا "لا
 ىحنلف قمحأ 00 0 هو بهذي وهو كلم ام

 لادنعا يف رهزلا يننجن نا لضفالإو. تايحلاك>
 ءايببلا لل 5 ةلملا ميرتست فنك ىرت تنإو ٠ .عدر |١

 لسري هللا ناف . ةذاب ى ينبت نرا عيطتمتت انجن عع زكر

 نالجرلا نانه ن 06 ارح انايحإو ارطم انايحا

 رطملا تحت اريسي ىتح لهجلا نمرادقملا انه ثيس |

 ا

ْ 

0 

 ظ
 يناف يىيج ندوؤ٠ ووك صلا دنع ردسلا خر ١ نحن انلييسف ظ

 أ. هللا نال بصخملاو نمآلا عم ةمئاقلا ةنايدلا لضفا ا
 اظنحن نا ديري وهو أيا ةايحلا بهاوم انيلع ضافأ ا

 نجح عم اينغتسأ لق نايس ميهربأ نأ ىنخيالو .هب بح

 بهذلا عبجي حاصلا لجرلا نا لوتي بويو.ةنايدلا



 ا ا

 نيذه لثم ىلع اذه هلو معبال كو. بارنلا 0 5

 عطلا ديدش لاف . انمع تربخا | امك اناك اذا اذا نيلجرلا

 ةدايز ىلا جانحا الف كما اذه يف اوس انلكاننا

 ىلا جابن ال اننا معن لاملا بمم لاقو .ةنع مالكلا

 الو كاذكل ابيندؤردل قوما نال كلذ ف ريزقحلا راك

 تلال 0 2 2 5 ةنيهازإلاب
 ا نواس اننا يتوخا اي يحادملا لاتف . ةناجن

 يف ركنات ةهسلا ل
 رع كلادب ام ٌلقاولاق. ميدل ةلعمملا | هذه طسب

 ديدي قلتو لجو انيس ا عوج انضرف اذأ

 كلذ ناحو ةايحنا هذه تاكرب ا ةصرف

 ةداعلا ن 200000 باستكالا

 مصنال ليه ةنايدل ار ومأ نم البق ةسرام نكي لام . يق

 هدارم ىلع اب لصميل ةطسإولا هذه لعتسي نا هل
 0 | ع 8 ةقيقحلا | ىف احاض كلذ عم نركيو

 «<0 “7101010101 حبس بس ل ساسي به



 اك

 د ا انأو كا 06 ا تفرع دق ظ

 سيسفلا صوصخب ام | مالكلا 2 نيحاصلا 0 ا

 رلوصحم ىروس 4 6_5 ل ا د صضرغن

 ناكم يف رثكا الصح هل ناكر قو 00 ليا 0

 ا ابدأ دكا ها ليف 0 ا

 ظ

 راك ال, كلذ 3 جاي ا 1 ىوه أ

 تي ةقبعر كر ْ اتيدص الجر هلا عتسأ م نوكيو
 دق ةدئانلا كلت نال هيلع ةمّرحم ريغ ةدئافلا كلن

 || ةيغرلا هذه نا بيرالو . ةيهلا ةيانعب ةمامأ تعضو
 سردلا ةبظاوم هي اًطاشن ٌدِجإو ةبهدشا ةلعجت
 يذلا رثلا ناكأم لففا ًالجر ريصيف ظعولإو

 ضعب كرت يف بعشلا ىوه ىلع ةيرجامأو . هللا يضري
 لوبتملا هجولا ىلع ممل هتمدخ لجل ةفولألأ ةئدابم
 نسح ىلعو كفن 2 وراكلا ىلع ليد كلذف مدنع
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 ناك اذإو .هتنيظول هتقايل لع اذكهو دولا هفاصت

 001 ميال ريثكلأ د لع ةيزبإلا كرت 7 لو

 ا ام ةناراهنعاب نكلو

 مايقلا 2 د مميو ةتنيظ 7 م 000 كك

 ضرغنلف ىل ملاعلا لجرلا ةهجج نم أمأو .ابنحب

 0 ةقفرح < هرم يهمل 1 وصخ 9 هلا لول

 يف مدننلا ىل 4 | ةليسو كلذ ناحيه ع

 هذهف ءاينغالا.ضعبب لاصتالا ىلا وأ تفرح جاور
 عقزوتلا نال كللذ ىعفل عنام ال نأ كسر ام ىلعف هلا

 ناسنالاو ناك هجو يل لع ةليضف وه ةنايدلا يف

0 00 0 

1 

 غرف 34 اف 5 00 0 -

 ةيبنهتملا تاجيل يونا ةنطنلا يف امرهظي انه (1) ظ
 تبي يي سي آذآذآأآ]

 يسهل



 اا

 ٠ ميولفو هيادصا ماتسمع هالك سرع لكلا

 ٍضارتعإو بع لك نم تمالسو هن ىلع 4

 اممومداصيو يجاراأو يبس نودردي مها ىلع ولو

 ىقح اهوفقوةسلف اهنم برقلاب اولازي ل ا 57
 تعقو يفلا ةرفانملاب اوهلع دق 0 0 ضو

 ف باطخا أ نوكي ل نأ اونسفساف يجانملا نيبو اهي

 امهلا مدقتف . ضر نع هنابيجي املعل 5 كسنملا
 نا يبسلا لاقف .اهنع 6 بلطو ةلاسلل كلل

 هذه نت ل ا فولا 1 بيجي نا ردتي "يبصلا

(0) 

 ركق زب ( جهل عسا مايل دع راكاذا هال

 أ نم موي لك كلذ عمسش اننا ىفخيالو . ةعانخ 1

 0 ىوننلا نيهارب الو ناهثلا ةوق مل سيل نيذلا لاملا يبجم
 لضا يف لاملا ةبمم نا لوط اًداضم سدقلا جورلا ةلوقي ام 5
 ناثوالا ةدابع وه بذلا لخأاو أضيا ةلوقو !٠٠٠:1 رورشلا

 هب

 001 اا و ع1 ا



 اما

 لاونل ةطساو ةنايدلا لجل ذا

 ىلع ادحا دن ال نحنو . اهب عتقلإو ةيويندلا ءايشالا |

 نيطايقلاو فريئارلاو نئولا دابعالا كارلا انه
 مخ كلذ ىلع انل دهشبف نثولا دابعاما .ةرلإو 0
 00 أ اذذاي 3 00 7 ظ

 ايد 7 7 2 0-00 0 لحال الا

 3 دوصتملا وراك كنف ان . انل نوحي 510 |. لكف |

 .ةنايدلا ف كلذل ةطساولا تناكو يثاوملاو تانبلا
 ماو ص ولو أو ا 5 نييسيرفلا ناف نفوارملا اخو

 أذوب نا .ريطايشأ ١ امأو ليازلا ثوي 2

 ىلع نمأتسي ل ةنايدلا كيس ع عروتب ناك لع 1

 ميسم ايس هيف اعوضوم 0 أم يف اعط -
 رحاسلا نروجس ناف ةرك ةرعسلا او .كالحلا نب أو اناطيم 5

 0 ا رش 0: رت 2( لارت نا تل رو ظ



 | رام

 ظ 3 ناردني . سدقلا 3 ل١ لاني ترا دارأ
 ةلاق يذلا مالكلا ! دق تلو تداوي هلا ولا
 ايندلا ليل نيدلا كل هب 00 5 !
 نمو .اذوهي باصا اك اعيجج اهرسخي مث الجال هكرتي
 5 اي اطوبقو ام :ايثاب ةلآسملا هذه نع باجأ

 مكنأ اوهلعإو : ايئارمو ايناطيشو ا.نثوةناوخل خنق
 لبقيال هللا نال ةفيبخل ركلاغا تفينحت قول ات قا

 همالك نم ىيسملا غرف البو . هوجولاب يباحي الو تايرلا
 نيالا نكي لو هبحاص ىلا م

 . وديبأنو يبس 2 لأ باوج عيت ىلع يجارا | فدرأو .هب

 يبسلا م |ورخاتف ًالخو# ةربح لا مداز أف دأز

 ءالوه ناك نا يجارلل ىيسلل لاف ذقيحو . ةبحاضو

 .نونبني فيكف سانلا كح مادق تابثلا إوعيطتسي

 ةينآ نحن انمالك ميكبأ دق تاكنإو . هللا كح مانق

 ١؟ ىلا امنمعأ (1)

 02 مذ اذااامامامااامااااا0ا0ا0ا0ا0اااااااااذذآذآذآذآذآذآ]]|]|]|]|]19ذ|+]آ]1|ذ 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2ز2ز2ز 2 ز ز ز >2 ز ز 1 2ز ز 1 >1 1 1 1 1 1 2 121 1 1 1 1 1 1 ] ] ]ز]ذ] ]ذياب

5 
 ميا

 ظ -ددس-لاسل



| 
 1 ا م كوكا و ا ا وملا

 ٍةح ةبحاصو يسملا مق كللذ دعبو لاق . ةينهجلا

 هيف اراسف . ةحارلا ال لاقي ةبيط .ةلهس ىلا الصو

 راكو .اعيرس اهازواجتف ةحاسملا ةريصق تناكو نييغتبم

 زدعم اسف جيرلا ا لاقي "ل ةلهسلا هذه بناج يف
 مرطلا كلت يئزباع زم نوريثك ناكو ةضفلا ىف

 فرط ىلع |وفرشب ىتح نجل لع جّرفتلل هيلا نولي

 واطيب و ممادقا تحت نرم طتستف ةرفحا كلت

 أذ مآ ةنكل توملا نم م ضعل مل اهبرو : نولتفيف

 تاملا ىلا ىنشي

 |ةناق“. يلاعلا ىنلا نم سال ار ضراكا ديالا (1)

 ويدل اطاب رذعغا نب ذلا رثكا امو ابقيرط يف ريرشلا ةعضي
 اقباكو نم ةلي وط ةفاسم اوءطق نا 0 ع

 ا هلع ف لاملا 0 ناك نم نأ بي نجلا . ةرزك دئادش

 ء نا هلوقب كلذ ىلا حورلا ريشي كى ءاعت كا ةباق قاعتيو

 للا ل لا ل ا
 ئاصملإو نازحالا نم ةريثك ماهس مسفنا |وةشرو نامئالا نع هب



 لا

 00 5 دقو فرع لاق

 ىلا قيرطلا نم برتلاب اهبل اهنيك سايديفل لاق
 جفتلا ىلا ليبسلا ةانبا وعدي ةضفلا ندعم بناج
 انه ل اجرع اهل لاف ةيحاص و للا ازد اهل َه هيلع

 رظنما اذه 00 يع ل ابيع ارظنم 5

 لاق ٠ هل جا نم قيرطأ نعل دعني نأ قوتي ! يذل

 نورفنحي "سأنأ 4 ةييف نالأو ةضنلأ نم تي ندعمو

 اميل أ ملهف اق تب * نآف ةعيضنللا نيد هيف 8 تيلط#

 يجارلا لاقف . زخيسل رابسعا ةنم انغت 0 3 نأ 1

 ااح لاقف .رظننو هيلا بهذن انعد يخا اي يسم
 هي ١ تملعو ناكملا اذه نع نآلا لبق تحوم يأ 4

 ندعم انه اا هيفأ ند كيت
)00 

 ظ ٠٠١ يق
 ظ لقاام كلو نيمأ قيدص انل نوكيا ادهم هنأ )1 ١

 ١ كاونالا نع مريغ اوعني نرا نودهتجي نيذلا ءانمالا ءاقدص
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 زود اين اةرطخ ن0 اقفال" ىكيلا هل لاقو نئأيد

 را ل ا
 لاتف. ةمالك دنع نول نون ديك دفاع لعالا ريثك |

 نكلو وحن 8-5 نأ هللا ذاعم يجارلل يسم ا
 ل كلر عما 00 هكا
 ار اعد انك يلا | يعدو انه ىلا لصوانا ل انما | ْ

 ةتديتع زال كلذ ف كشال لاق . فقوتيالو هيلا"

 اخدو . كانه تونا حرالاو قيرطلا هنه ىلا ةدوقت 1

 الل اير الط لاق قئامح اهاخان مالكلا -

 اَبتْرل وادع كنا سامد اي ىعسملا لاقف . انه ىلا هى

 هلالج ةنونيد - 0 قتسملا را

 للا اا ا خالق اهنع كفارغ 5

 ةناك مطلا 0 0 لا ةينانلا الآ 0

 هلا قيسلا هب مهظعو | ه م.نيعأ ثاز اب ءالوه عضياف ٠ ناثوالا ةدابع | 0

 ١5:1١| ول عطلا 1ك اوظنحتو |ورظنا هلونب دجلا |
 ا
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1 
 00 1 طأأ نع اكلم اذا اننال ةنونيدلا

 00 ءانقافقت ا 5
 ار يآ فحق رصاف كاع ا ا را
 0 ايد ثنا امأ اص اي كما ام لاق

 يرجح نأ كلفرعا انا لاقف . ميهربا نبل انأو لب لاقف
 4 اهرثا يف 00 تنأو كا اذوبيو كدج 0

 ' كوباو .ةيناطيش ةليحالا يف اف !سهاعتست يقلا ةلمح
 حلا ةازاجم لهأتشتال تناو ةنايخلا لجل اقنش تام
 3 ا نع هربخ كلما ىلا انلوصو لاح يف اننأ معاد

 امو امقيرط يف اتلطنا انكهو . كتافاكمب ىلوا وهوانه
 كلت ىلا اولصو دف ةباتكأو بيجادملا ارظن ىنح :> ألعبأ

 اذام ملعاال الو هيلا اونطعنأف سايح مهادانو ةليسلا

 .قيرطلا يف كللذ دمي مرظنأ مل يفنا ف فرعا ينكلو مهاصا
 نم هنا لأ ربل تا هسفنب قيس ملا الخاأو

 ا هو 14:11 تمو 000 .:همص) (1)



 5 دشناو ع كلت 5
 اتناهقد ىقلا. يانا نأ

 اسالنختا ئري نم وعادي كلذ

 اساوسؤلا هل م كي

 نا ارش لف اساك ضراريخ نم ابرش

 7 بسحي يزاجلا نأ ١ ظ
 5 1 ١1

 تمن 0 1 1 1

3 

 اسانلا د اثفاوت

 ًايارتحا نحر .ال 78 7

 اساي كالا 7 28 كرش

 اسأبال لف ىرخالا اكرتو

 جار يبس

 ةولل ء ا بسن مهدي هنو

 1ك ا ارتي د 0 ف لجال تنور | ا

 الو هيف ناسّرفتي الخ دوم لكم ف ف 0 أوما

 ىأر هبف هرصب بقي عار اينو تاق هان
اعدف اهأرفي ن برد زيف اكل ظ

 يييسلا 

 راو ةنم رثكأ# ل سراللا هنن انلعي ةاكشمل
 ارما ركذا تاذإو ايلماتف اهايا

 دوعوم كلذ نرا ب

 ةشديسسادالللا

 ٠ مآ أرقف 0

  0تنل اتسأ



 همصتشسسا 8 1
 3 5 اباودلام انا لاذ

 انناف . ا 0 م
 سايد هيلا اناعد 0 10 ىلا انتفتلا اكو

 لاق . اندعب ياي نم وب ريتعي اًرظنم انسفنا اداعج انكل
 ةقباسلا يف اهج ىلع يالوم 0 قناع ارلا

 امنال . طول ةارماك ين“ -- هللا لح ن 3

 نا انا اما او طقف اعارو ىلا تتفنل

 : ةكرابم هل هللا ةمعل نكتلف ٠ هنق ان كراون كل
 لاق .ةررشلا ف ناووشو طابا يراك أ عيج لذقلو

ٍ 
 ل

 0 م ةوع انل نوكيل انه ا |ّذا ريتعنلف 6

 ماهذا ٍدحاو _ مح نم تمس دق ةارللا ةذه نإ ف
 اننال رخآ مب تكاد اهلآلا مودس لها 9
 انكبذل من لاق .لم دوع تراص دقامأ ىرن

 010 ف 1



|] 

 يف طقسن نأ بننجت ىت> انسفنا لع رذغلف اسهب ريتعت

 0 نوربتعي ال نيذلا امأو .ةيف تطقس ام

 ماريباو ناثاخو حروق باضا اهتح ةنونيدلا كل
 اهميطخب | اخي اوكله نيذلا الجر نيسنخو تيقيلاو

 ردو . ممسفنأ ىلع | اوظنحيل نيرخالل ًةربع اوراص و

 لع ةباحإو سائد ٌنيبطي فيك بجتنا ىفا كلذ

 هلا ندعملا كلذ ا اوشتني ىح فوقولا

 ريغ نم هلثم ىلا عافتلا ببسبا رخو 0-7

 ملء لزن 0 0 أيسالو .اماكم نع جرخت نا
 00 نم نيغلا اهأ ازت ةربع اتاغج ىتح

 واونتب نأ ريغ نم 9 اهوحن مظاحلا إوعفر و مهل

 ؛تولق نأ ىلع لدي اذه نا لافف . فقوملا كلذ نع

 الد راببعالا بجي ثيح نوربتعي الف تردخ دق

 رضحب قرسي نم هبشأ م .رذلا ماقم تب نورذحي

  )1١عد!:اكو"!5:1و٠١|



|] 

 نظعتسا دقو .دالحلا فيس تحت لئتيوا يضاقلا
 يل انف انكه ١ اوناك مهل موكس لها ةيطخ

 ىتح هللا ماقتثا 4 كّرح يذلا اذهواهايا ماطعا يقل هتمعنب

 نم نا بيرالو . ةرخلالا لبق ايندلا يق رانلاب مهثرححأ

 ةبوصنل ا يخل اب ىلاييالو ةكلبلا ىيرطلا هفه ق قكب
 . ةعئاراا معنونيد 3 كراش نأ. دب الف دلو ةماما

 ا 1 2 7 0 : 0 جا ل بن اج ب هج يوسي و ع سس حس ربما

 | ملاننأ انزإ ةوظع حر نماطايف ف جااي, تقدص لاف

 ةارما ركذتنو هللا ركشن انلعجي اذ وال فر
 ماد طولا

 ىلاالصو ىتح اهني رط يف ادج دق ا«عيار غلاف

 نحوي ةاعدو هللأ رهن هعكالللا دواد مآ هاعد ميظع رغن

 كالذ بناج ىلع اهقيرط 0 اخو اا اق رخ

 ؟وا:؛ا!لزحانكو 1:55 ور (5) ة:16زم (0)
 ١ ةئيدم حرفت يلا 0 . هللا ةبحم 0 "نايك 00

 .ةيولعلا ةايحلاب دبالا ١ 0 1 ةيانعلا .يرم ردصت يلا

 00 لاا ا 2 ا ل ل ص

 5 : غ1
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 ءذلا يبهشلا هئام نمابرشو مظع_جابتباب ايشث رهلا |
 مضخ راجتا هيبناج ىلع ناكو . سفنالا شطع يوري

 ضارمالا عيمجن م يفشبق رو |يلعوةفلذخلا راغل اب ةلفاح
 نيل يسن يسم

 اضور ضيا كانهو ضل هقثم 2000 ضرعل ىلا

 أوصنلا يلإوت ىلع لبذت ال عملا نسوسلاب ةللكم
 | ناعيطتسي اهمال امانو ةضورلا كلت هس اهيطضاف
 95 نايننحي اضمن اظتيتسا ال 5 ناممالاب ايف ع راسل

 ْ انراذحل) ءالبأ كلذ نم تا ةزيذللاراثلا كلت ؤ

 يا هيف اماقاف ناكلا كلذ اهل باطو . اًضيأ اصقر ظ

 نيلئاذ يصجستب راعشالا نادشانتيو هللا ناركشب ْ

 ملا انه هايم ضنك يرت فيكوقاياورظنا|ونق |
 لا تسقو ةايظ ةيوار نقلا بس اًهئاس لست يف |
 طعلاب ةقبابع تحب رضخلا ضايرلا نما

 :ذلا عحوسل درا نع ةيانك عيبانيلا هزه |هيف يرجن يلا ةاننلاو

 نينمّوملا ىلع ةضانملا ةيحورلا تاكربلا لكة نم ردصت |

 1و نه 1 ظ
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 ردصلا بحرو فوجلا عيشل 2 رهزو ٍرَمث تيب عبجت
 ٌرغالا لذزنملا انه ةبيق يردي نم اهب اباغا تلفن
 رسخ غي نركي ل ةارتشا مث رجبإو عرب يف ام عاب
 نم جور ا ىلع امزع أل. ةبحاصو بسلا تراو انف

 راذلا كلت نم ايش افطق اممتحايس ماهتال ناكملا كلذ

 كلت هب نايشمي اجرخو ءاملا كلذ نم ابرشو الكا
 هللا كاش ائيح ىلا رافقل

 تشذخا ًاليلق اينثم ام دعبو يؤول بحاص لاق
 انزك 0 عاف ارنا ف قيرطلا اه

 طلأ نع أجرخي ن ١ ارسجي مل امهأ ايا اذج كلذ

 ةنيل املجرأو ةنشثخ ضرالا كلت 0 . اماما ظ

 يف اتلطنأو قيللا طلا يف اههسفنا تبركف يشملا ن
 اممماما ادجو نأ اغيل اف نسحا اقيرط ناسفلي 0
 ةضور اط لاقي ةضورزتللا د ها بناج ىلع

 ل .ريغص باب 4 ل روسب ةطاحمم يف و لو

 ا نه ا
 متسشسسساابب_ سبييالببب-

 يتب ص011
 ل ذ1ذ1|11ذز1ذ1 11 1س



 انقيرط بناج يف ةضورلا هذه كر هيحاصل ىيسملا

 لع كلسما 1 تنال كلل 3 ىلا 0 ل "1

 ابد يثملا ن :رأ لاقف . طئاخحا نم را :احلأ

 ذهان :لضوا | ااذاف لاق . هيف كلسلفايلع زرع

 نأ لاتف . . عنصن اذازذ قيرطلا جراخ ىل 1 تللسلا

 1 بناج ىلع ”ارتال أ نيكيال
 0 يف ًالخاد هب قتلو كلذب

 هيف اذخاف ةباغلا ىفانيل الهس هادجوف كلسملا كلذ

 ديلا لاني اهم ينام الجر ارظن كلذك ا هانيو

 يرطلا هذه يدوي نبا ىلا 3 ةايدانف ةلطابلا
 احمل ىلا لانك ١ ىرملا بآيلا ىلإ لات

 ةلطنإو . هللا ءاش نأ ن نايدتمم اننا ملعاف انكم كلل لفا

 لايف يملا نرللا د دع فارخنالل نوكي دق (1)

 نم انل دوعيالو لضن ىت> ائيشف ائيش دادزي مث .ًاليلق

 2 كيرر ظنس رئاعضلاب نواجع نم نال . ةياملا ىلا ]يس

 رئابكلا |
 200100002 جللسطبد01 - 2
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 ليفأ برادا يندفع سر
 رتسو اهراصبا نع ةرتس ىتح مالظلا ميخو ليلا
 كانه ةنيعةرنح يف طقسف . اضيا ورصب نع قيرطلا

 «ايبغالا اهب داطصيل ضرالا كلت كلم املعج دن

 طتسالو وطوقس دنع مثهعف لطابا دجلا باص
 مايدانف هطموقس ةيحاصو 052- ارعش لح لا 0

 اعمس اه الا اممبجي نم نكي ملف ورما نع ثالأسي
 . ناك 0 يجارلا لاقف. 00 ف اليوع

 5 ةلاللضلا كلت نال افسإو الخ يبيسملا تكسف
 دوع ا هر
 ضرما تلج راطمالا تبصنإو قوربلا تحلو
 قرافا 0 ينتبل هوا لاقو قالا ليخت ف .هايلأب

 دورشلا كلذ 7 هي ناك نم يهسلا لاقف .قيرطلا
 ١00 اخ تكلا لاف .لالضلا 0 امنع

 انوع 00089

 يي ب يبي ببي بج بسس اب بابسسنسلا -
 يا اسمو 1 م يمس و و سي ب م ب ب بم



 ٠٠ل

 لو فيطللا هيبنتلا كللذ كنتبين كلذلو لو
 بضغت ال لافف . ينمربكا كنال ةنم رثكأ لعرساجتا

 نع كنللضا يننال اًنزح كنم دشا يقناف خا اي
 مو ا دل ةعاشلا كلكم كلَطاَو قيرطلا

 انبيصي املكيف كل كيرش ينال كلذ ذ مق تنأواريخ
 كنحاس دق يفنأ ةايالجراو .ءاخرلاو ةدشلا نر

 يذلا هلل دحلا لاقف .انل 0

000 00 

 نكلو م 00 نأ ثييح نم ممول | اني ىلوالاف

 اذا ذا ىتح مدننا | انا لبال ل اقف .كماما ىثما ينعد

 ةنم كل اًريذن نوكاو كنود انتا تاطخ انل ضرع
 كلذ نسحيال لاق. قيرطلا ةءاضال بس تدك ىننال

 0 3 كيلع يشن لدفا ال ىنال
 رخام هقيرطل 15- ل ضف انو ل

 لوغب ”دبضما اعمس ةرواحنا هذه يف اه اذيبو
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 "هيف تكلس يذلا ميتتسملا قيرطلا يف كبلق ٍدها
 _قاس لع تماق دق تقولا كلذ كي هايملا تناكو
 ةراطخ عرجرلا قيرط تراتف اصلا كلت يف 6

 اير كالا كب امل نكي ملا نكلو . ادج 5

 اناكو. مالظلا كلذ ت|ةغ هآيملا كلت 2 نراضوخي

 | لوصولا اعيطتسي مو ةريثك ارم قرغلا ىلع نافرشب
 ةرتس ادجو اريخأ اهدا الل ؛ةليلل علال يا

 ناكو . أمانف عت 9 اهبلغ 9 محن 8 5 هراعص

 رابج لجرا كشلا ةعلق اط لاقي ةعلق اهخم برقلاب

 | اهارف ةعلتلا اون كيس ىشني جرخ لجرلا عيصا ال
 نم أمل لاقو . اهبتنا ىتح ظيلغلا هتوصب اهادانف نيا
 | ىلا اكلخدا اذامو نابهذت نيا ىلإو اهينا نبا
 دق لاقف ' قيرطلا درع انللض نال اننا الاف

 را 0



 | ما سبيت مشل سا كا 2-2 سام حسب صو هس مجسم ام ييجي

 ايقاتسأ ساو ٠ لا 0 اوراق طيح ادا

 كاتم ملاغم نا . ين 2 اهاقلاو ةعلقلا كلل أ

 هي ا ل 1
 ا كرر ا امانط رات كيلا ظ
 ل يس ا ظ

 فري لاج يف اناكف .. دئابهلا كلت نع ًالضف نتنلا
 ا ل ا ا لا
 ءوس نم أمم تلزن دق ةيلبلا كلت نال 20 0

 ةسوسوملا اط لاقي ةجوز رابجلا كلذل ناكو' هبأر
 نإ ديما اذام لضاخ م اييع ف

ْ 
 ا

 ام دبع ناحتاساا بره ول - !االكر ملزم )1١(

 اهباصا | اهياصا ا عيمملا ديسلا وه يذلا ينيفحملا إيلا ىلا اطقس
 0 نا انلطعي نأ ترا بلطنلف . فو او سايلا ة ع ذم

 و انربطي يذلا همد لع لكتو ةيطخملا يف انعوقو دنع هيلا
 اا اذ نيح لك

 اناياطخل
 جسيسل 2 5 اشكتحتسا 3 2 دعب ديم د تح يسوع تسدد أ
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 ةهيتااملو . اًينع اًدلج اهدلجاو اهيلع لخداف ظ
 لعجو نرعلا ىلا لخدو اصع هديب ذخا دغلا |

 اميلع ىوها ث . يدل ناللذتي اهو ظيلغ ايش اممتشي
 | نأ ناردقي ادوعي لو ايءاظع ضرب داك ىتح اضعلاب |
 هزيل اينو رشا ا

 نابدن أهو وازنم ىلا جرخو اهكرت برضلا نب
 .دهنتلاو ءاكبلاب رالا كلذ لك افرصإو اهتاقش
 اهرماأ يف تجوز عمر ابجلا ثدحت ةليللا كلت فو
 انما تلات ؛ ءايإ اهنرض كيسذلا برضلاب اهربخلل
 القي نأ امل لضفالاف باذعلا ةلش نم ناتو كشال
 رابحنا لخد عايل ناكالو . ارتسيو اىسفنا

 نم أوحارج ترثد كد امارف د > نيباع وهو أههلع
 نا لاخلا نم هنا اهلل لاقف .اهلان يذلا برضلا كلذ

 نأ ىراف. 8 هيف .رانوؤس سو نجلا اذه نم اجر

 نم اًيرتسنو طئاسولا ىرم ةظساؤب اكفنا 2

 بل ب _ بتتناططسشطعشطدطسطم٠

 لاوس سس سا سلتتس ا



 .ةرملا ةايحأ هذه ةيقب نم 0 لضفأ تول رول ٍبسيرف

 .قالطالاب انيلع تلضفت ناألا انديس اي منالاقف

 عولط ذنم اراهن ةجزي لصرم هيلع ىلوتسا دق تراكو
 كلت يلع بنوا :ةباضعأ قر يع ةروسعلا
 ل يرو ملل دك وغلا تناك هيلا
 2 ا ا قل هرضلا نع ماني تاخناف هياصعأ

 هبحاصل يبسملا لاق اهنع جرخ الو .نالعنيام
 ايكأا# يف الا نحن ينل ةايحلا نأ يتحا ب عنصن اذام

 مأ اذكه شيعا نأ لضفالا له ملعا الف انأ امأ . ىرت

 ةايحلا لع توملا سفن ترائخا دقو الاح توملا لبقا

 لبقن له لوقث اذا سبحتا اذه نم "ىلع نوها ربقلاو
 هلع اسلاك را كيزال لاتف راك اذه رقم

 ةميظع ةبرجت يف عقودق يسملا اذوه (7) ٠2:17 يا (1)

 لئافلا لوسرلا ةبتك امب قثي نا هل يغبني ناكو . ةسفنن كابي يل

 1 لا كامل



 اهديك يلا 5 ثيل | هزه ند لضفأ كولا ةق

 يتلا ةنيدلا بر نا الوا ربتعن نا انيلع بجي هنا ريغ

 ناف .لئقت ال هتيصو ف لاق دق اهيلا نرابيهاذ نحن

 انسفنا لقق نع يرحماب مف انريغ لتق نع اناهني ناك
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 كاوا ةكمال هريخ لتقي نم ل 1 ظعأ وه يذلا ظ

 ناب ةناف دلال 3 1 9 لتقي ظ ةة, هناف ةنأاذ انتين هامل ةري تل

 ةلعملا ناسا ما م امهتلي و اك نسل كسل |

 :ةيدنألا ةايحل ل سبيل نيلناتلا نأ ل و ةنال .نيلتاتلل

 ضو« ربنلا ةحار اتيت سل
 .رابحلا انه دي يف ةلك سبل رثالا نا ايناثربتغن نأ
 نم اوتلفأ م انلبق سانا لع ضف د ةنأ ملعا يناف

 3 هياء هعب ا 0 م 0 امو هدي

 ا 3 اىلمجت نأ
 ك0
 ك7 م م
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 لائحا نا كلذ نم صرف يل تعفو نا تمزع
 يحجلا اذه كارت لع تعذدنو 4 نم انصالخ 2

 لعل لدخحنو ًاليلق ريضنلف نالا امإو .رثالا لوا نم

 دق نوكن الو ةمالسلاب صلخفف اجرف انن نمي هلا

 ييعإرلا ناكو . ةرخالاو ايندلا انرسخو انسفنأ انلتق
 ضعب نكسبو رالكلا اذه لئب يبنسملا بلق بطي 5 . ١

 فوخنا نبي اهو راهنلا كلذ اعطق كلذ ىلعو هب ام

 هربإ نجلا ىلا را لزن اسما ناكألو ء اجرلأو

 دق امعاألا نييح اهدجوف ال ما يأ ارب المع له

 ليلق الأ اويف ّقبي لو ملالاو عوج نم |هأوق تطقس
 لاقو ةيأر اممتفلاذغ .نرم بضغف .ةايحلا نم قمر

 نع هاهم ال. ىسملل يجارلا اهءّدق يتلا نيهاربلا نا 1١(

 اذه نوبكتري نيرينك نا ىخيالو ."ةنهار ةديدس يف هسفن لفق
 بانعلا نرع ةيملالا بتكلا ةلوقث ام ىلا نوتننليالو عيظنلا مثالا
 نوقدصي ال يرخملاب وا يتآلا لاعلا يف ناسنالا نيّدعملا باوثلإو

 كلذ
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 ع
 | هب ترشأ ام اهلبف اله اتدلو انوكت ال نا كل لضفالا |

 | ايعذخاف .لاحما هذه نماتحرتسإو اهكيلع

 | هنأ ىري . ناك ىنح وسما ىلع ردالا بلغو فوحخا 0 ١
 ا يرام ارا ام 11 هدشر ىلا داعالو .هيلع "تخت |
 | كدعاجت نبا يجارلا لاتف . لجرلا اذه نمانل ةيصن
 "لاقل نوبلوبا اب تيقل تا ةءاهشلا كلت ةىلالا

 نع ًالضف توملا لالظ يد يف اهتعمسو هيأ 3 ||
 كلن قل نا راقب مل كلذ 0 فواعا 35

 عبط كننم فعضا ين . يفنأ عت تنإو . كدزع رسكياالو

 دئارشلا تخت ناكملا اذه ف كعم انإو ةمه رضقأإو
 نع اندحا هيف قرفيال اعيج انيلع هالبلاو اهتدباكيقلا
 || يئاجر مطقا لو ةّدشلا نم تفَحا ملانأ اهو .رخآلا
 هللا ةمحرب ةقئلإو ليما ريصلاب كيلعف .جرفلا نم

 نم كجرخا اكنجلا اذه نم اجرخم كلل لغخت هلا
 لو اها تبلغ هتنعنب يتلا ليطاإلا قوس صنق

 ؤ
 ظ

 سس _-----ه
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 مسالم ل اا

 ذأ كلف ره اج 5 صاغقل لاا واكل را

 ”يهسملا ناشب ليال يذلا رامل اناعلا) نم ٠ ةلئارإ اسنف لؤخنو

 1 تكللت هن را نآوأن انه

 اذعلا لاتحال انأصت دق اهارا لاتف .امنع ا

 هب ناعطي اهلعل تلاقف .اهبسفنا لتق ىلع ارسجي مو
 اههرأو ةعلفلا راد ىلا ايهذُ تمحبصا اذاف ةيالسلا

 عوبسالا م 0 5 كناب اهرذنأ اد مهتجاجحو ىلتتلا م الع

 الو من لاق املبق كلو أب تلعف اكمال 2 ظ

 ماظعلا هذه باععا نا اهل لاقو كلذكل عف عصا |

 2 نم ىفم ام يف انل ضرع امركّذتن نا انمزلب (1)
 انل ضرعي ام يف انلاكتا لك برلا ىلع يتلن انلعجي ام كلذ نال
 يجارلا ناك كلذ ىلع ءانبو . انلمييال ةناب اندعو دق وهو ضيا
 ليطابالا قوس يف ةعاجتلا نم هربهظا ابو نؤيلوبا هتبلغب ىيسملا 5

 هروتف ا

 ماعلا مهلغ مث ناءز ىلإ اسح مولس |وحلس نبذلا نأ ' (7)

 نوناي نمل ةرثع رج ملام نوكي ءارولا ىلا | 0 ةيطخملاو

 وا

 سس سس سس _ __ < <كأ

 هس سبل

 نمش سل
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 ىراسا م6ذخاف يضراب |همتحايس يس |و نق و

 لعفاس انكهو ابرإ ابر مهتزف ملتق تدرا ناىلا
 ىلا اههفاس مث . ايت ىلا اعجراف مايا ةرشع دعب ايي
 كلذ موي ايضقو هيلا الصو ىتح أهمرضي وهو نجلا
 رابجلا سلج هاسملا ناكال و :رلاحرش نس تبسم

 . ادت“ الأسس ن سس بمجتن وهو أهرمأ يس ناثدخي هنجوز عم
 اهصاخيو لح | قايف اهعايح لوطت ن ىتخأ تلاقف

 انا لاقف .اجرخيو اهريغ 7 | جئافك 2 ا وأ

 . جئافم اهعموا ةليح اهل له ىرأو اًدغ كلذ يفر ظنا
 ربا 5058-5 نابلصي انك
 امو صالخملا ةمعنب امد ن | ىلاعت هللا 00 1

 لياقر غلا | قش لبقو ”ليالارخإ كلذكالاز

 ةالصلا أما نيطقاسلا ضامنا ىلع ردني ليش دجويال 00
 داهتجالا نال . ةفول ألا ةداعلا نم رثكا ةيظاومو ةجاجللو ةرارحب
 بلطظ نم م نأ بسب رالو . ةجاحلا هزه ل هاشم يحب ا داتعلأ

 سادلإو ل ررعقل نأ مزنلي ملخلا تيقاوم يملا ةحار

01110 

 ا



 طن

 1 االنم هذه انئيل دق ليو لاقو سلا هينا
 دءوملا جاتنم نع تلفغو دئادشلا هذه تحت نجلا

 . ةعلقلا هذه _لذق لك خب وجرا اكوهو يعم يذلا

 نر ةراشبلا ميلاها لاقو د | عتاف

 ييببملا خاف ..جرفلاب انيتاي نا هللا ىسع يخلااي
 يف ةرادأ ىتح نجلا باب وب ملاعي ذخإو جاتا كلذ

 | ٠ راداكي أهو اجر ضم ةلوهسب 2 لق هيأ داو لئنلا

 السا لبق اهمالق نراكو "مرا نم نانقصي
 اكف هحادفبب يبيسلا هي أدعفرخأ 0 اراد

 0 ل ل سس سس س يس يئس يي سس سس ههه سس سس بس سس سصصصصلبببسا 7 يصر يلبي دي باب ةملقلل نام. اج ليسا

 ىتح ةعنلا شرع ىلا ةعباتتلا تالابتبالا عفر ىلع بظإوبو ماين

 ةباجالا لاني
 ديحولا جاتنملا وه ميسم انام صالخلا دعوم نأ (1)

 نامنالاو .اهجتفنو ءاجرلا عطقو ناميالا فعض لافقا لخدي يذلا

 ملا بابلا ققنو لننلا يف دعوملا جاتنم ريدن يتلا ديلا وه

 منج نم |وجب يكأ نيتياضملا
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 نامل سلا اناف .ةنمأألا اي اهل نكي لو
 .ورخ عرسبل انيع ل دلو ةبذجو برطف هيل هيلع عن

 32 هيون ند .رابك | طتيأ ادب 2 5 5 فى 0 0

 00 نأ تقولا كلذ تس قفتأ ن نكلو . .امهلا
 0 ملف ةالجر ا م

 1 0 و هضرأ نم اجرت ساو يك شا
 تباطف .ةاءاضا دق اناكت ىذا فطالما ىراللا
 رجترإو ةرهابلا ةياعلا هذه لع هللا اركشو اومسفلا

 لودي يبسملا

 رابجلا ملاظلا انه دب نرم رارنلا ىلع ا

 رامجالا يف ديدهتلإو برضلإو راهلإو ليلا موصو ا

 راطخالا نم انينل امو يراجلا هاضنلا اند انب امو
 راعو ل ل المي لل لل ا

 رادلا كلت باب قيرط ىلا. رافمالا نع انفّوعي لول
 0 ذنلاب مفي 3 رارضالا نم نراكام ّنكل

 رالا تان 07
 آس سيب ييببب ب إس سسسسسسسساسال



 ا

 اذهالاق املضا<سذلا ةقيدملا ب دا

 أم هيلع ل. ءالبلا 00 غط يذلا 3

 كا انه ا . ةكلملا أ هذه ن ه اندعب سانلا كلي ظ

 كلم ودع وهو سائلا هل لاقي يذلا رابحلا ةعلق ىلإ

 ارو ريثك ناكو . ابيلا نيحتاسلا 0 ةيومسلا ةنيدمل

 00 رطلا متعفد اذ ذا ةحايسلا ل ما

 رط ىلإ نوعجريو طنا - ةي بابلا كلذ

 ل تلا لانو ”ةمالسلا

 اةايإلا ةعلق نم ناحئاسلا رمل ئذلا نابألا نأ (10

 نم ارمذتي لو وابتناب اهيف اكاسف ةعاطلا قيرط ىلا ًالاح اهدر

 فدعب لأي نمرذنت ةركذت اسر اهنا ا . اهتبوعص ا

 هاف ةلطايلاةفلاو تيما نايثلا فالخج 8 ادي رتل ْ
 فانك تحت 2, ةمرحا 0 فروخ كش لك ن دايزي ا

 ليبس أ دوعي الو ةتغب رمالا يف ةاعدخ يذلا عقيف . كخشأا ا ا

 ا

 در ايل كه و ا هيلع اقفلو امل 00 دو - ظ

 ظ
 ا دلل |



 دل

 انزل قيرطلا نع اللص دف
 يماقن باذزعلا اهب ضارا ّق

 ىراسا إو روصت نا ّناا إورذحاف
 _سايالا مح تحن كشلا ةعلق

 كلن يف كلذ دعب ةبحاصو ىسمملا ذخإو لاق

 كل يف فو ةجضبملا لابجلا ىل |الصو قح قيرطلا

 نمالكاو ايلا ادعصف 0 يذلا لبحلا بر

 ىلع 58 رخل | خاسوا نمالسنغأو ابرشو اهرام
 ىلع اوسلج دق مهو ممث|وم نوعري ةاعر لابحلا كلت

 ةيزعنلاو ةحارلا تاقوا نع ةيانك ةجملا لابحلا نا 1١(
 مهتخوضش مايا غي ةريثك ارارم قلاب نونمؤملا اهيلع لصحي يلا

 ناوغنع ابيف نوكي يتلا بابشلا مايا !وزواجت دق نونوكي مياف
 تضرع يتلا بن ”ادملاو او ايالبلا "0 أومكو ةين]وهشلا مالآلا ظ

 لاكتألا ةطاس بص ثايثلأ ع أوادح كلذب او ٠ . ىضم م ُق "5

 باياب و 4بعشو ىلاعت همادخ هى ةفرعملا لغو ل ةعاطلاو هللا ع

 ةرثكأ ١ رارم هو ٠ م كو مومراك س انلأ لانا ءنيريثك

 يسع ىتح هان و 4 دوجو برأأ ةيع 2 مم اا عم .ةروضوانتي 0

 ؟1:114 ول مهف ةقرتحم معولق
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 أهم دحإو لكو ممامأ افقوو مايئاف ٠ قيرطلا ةعراق
 مهالاقو ..ةجاسلا لهأ لعفي بصح ا 5292

 اهيف ىرت يقلا يشاوملاو ل ابحأ هذه ن نمل هللا 2

 هزهو و 0 ةلباقم يف ليئونامل يف اول

 ا), زم هقعأ الاق, انتلع ةلفقن كذو وللا 7
 دعبت كالاق . اهتيرط يف اكأ |ولاقف .ةيوعسلا ةنيدملا
 ابيلا نيلضاولا لع الا" ةديعب ين اولاقف .انه نم
 ل ضلوا ناوطخا ىيرظلا ة يس لهرالاق ماب

 نورثعيف نوقفانملا امأو اهيف نوكلسي راربالاو ةهقتسم
 0 ل ل نك ب هولا يهون
 ناب اناصوأ لابجلا هذه ٌبير نا اولاقف .نويتاسلا
 كتادت ناككا تاريخ ةذهو ءابرغلا هع ىسنال
 اهنم اة ا

 الاهل دارانلزا تسال غايورلا شمتاس لإ
 هسا يس سس يس هس -ف:تئيسييي- تبسي: نيس د-بلبس

 نايم (؟) ؟:كييوه (1) :!هواأآف] وي (1)
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 اننا نيا نم اهل اولاق ةحايسلا لها نما اوملع 1

 اف اهيل ةطسإو كيسابو قيرطلا يفانلخد فيكو
 | لياق آلا اهيلا لصيال يتلا لابحتا هذه ىلا اذلصو ىتح

 اميف نابجي اناك اك هاباجاف . ليبسلا اذه ءانبا نم

 فراعلا مهو رافنا ةعبرا ةاعرلا كلت تناكو ..ىغم

 فيعب اهيللا اورظنف قداصلاو ظنيتسملاو ربدخلاو
 ماهل اومدقو ممايخ ىلأ اهوذخأو أمم 05 ةيملا
 اولاق مث .اهسفنأ تباطو الكاف ماعطلا نرم رضح
 انه ةحارلاب سلب الف رفشلا يارماجيع دن ايكلأ ل

 . امايأ لابحما هذه فوزتنلاو ايي ع
 ىلا اهوذخاف مانملا تقو راص دق نراكو متنالاقف

 اهمانم نم اضمن البو .جيابصلا ىلا كانه امانو_عجضم

 مازحا ةيرورضلا لئايصتملا ىازيإهت ةعرلا كسا قرا 1
 .اهتونل رابتخاو لوجخالا ملاعتب ةفرعم يوذ |ونوكي نأ ينو . عيمملا ظ

 ام مهلعت يف نيقداصو . مهلا ةلسملا فارخلا ىلع تيظقينسمو
22 

 برلأ نم هوابق 0



00 

 ا راك كلت از ةئزتلا ىلا ةارلا اهلعد
 0| اا دلل رس ناعرطو سال
 دال رع للان لجل ىلا 5

 0 0 0 كلذ هيك 5
 ان مواضع اطر هع دا ا١كللذ بنأوج

 امأ اولانف. . مرن وكلا ءالوه أ يما لاف. 1

 ل دان نقع ءدال اول تريذلا كنلواب تينت
 نادك 1 لاف لسا ةبانق نم اع نينا

 مسي لو ضرالا هجو ىلع وكرت دفو مث ءالوه
 نيذلاو يلاغالا ىلا .نيدعاصلا ةربع |ونوكيل ليلا

 ىلا اهم اولوحت ثلا ليلا اذه ٍيحأون نم نوندي

 رشم لالض لكنا كر (؟) امواالتاةقط (1)

 هدارا يذلا وه اذهو . كلهم ضعبلاو رطخ ةنم ضعبلا نا ريغ

 نوطتسي نيذلا نيدترملا لاح ءافملا اذه يف نّربي هنال .انه فلّوملا
 ايدبا اًكاله ةروكلمب انيخإو



 اما

 ىلا راسو راغحا لبج هل لاقيرخآ _لبجتةق
 نوريثك مانا اذإو رظنف . اهيلا نارظني قديعب عقب

 ىلع ,ةراج 8 و . كانه روبق ناب نولوجي

 ناكملا ن ٠ اوجرخي نأ ىلا نودتهالو روبقلا كللت
 اما اولاقف . تلوه أهو يسم اا 3

 7 ضر يدُدي 5 لابحلا هنه لفشا يف تيار

 ار دق لاق .يرافا ولا كاف

 3 ىلع يسون قيرط ةنم عرفتي بابلا اذهو ائلاقف
 رابج اف كلا ةعلق اهل لاقي رقعلف ىلا مبتسم
 امدق أوتا دق مارت نريذلا ءالوهو سايالا هل لاقي

 بابلا اذه ىلا اولصو ىتح اكلفم ةحايسلا نوبلطب
 ىلا ولدعف هيلي ام يف ظعالا قيرطلا ةنوشخ 1
 ضيف كانهو ةضورلا ىلإ عدلا قيرطلا كلذ
 ىلا هداتقإو مهريع علق من مايا م.سبحو رابجلا مهلع

 الو روبقلا تريب نوفوطي مك |وماقاف ةبرتلا هذه
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 000 |اق ام يل مويلا ىتح . جور هلا ىلا نودتبب

 عم نكسي و6 لعتلا قيرط نع ليخي هيسنلا لجرلا

 هيحاص ىلأ 0 لك جال يل رك نيل

 ا عش ةأعرلل اركذي مل امنا :مأ الأ امنع كه دقو

 أهرمأ

 م ىلا 000 6 2 تلا ميا

 00 اما 000 د | ارظنا 2 أولاقو

 ريفزك ًاتوص 96 .ناذدلا 4ِف كت نقلا

 ةحئارك ةحئار اهش انشاو تيبّذعملا خارصك اليوعو رانلا

 ند 5 انه امو جيا لاف. كيرلا

 نيذأ أمثو نوؤأرا 1 : كلسي موج ىل امداخلا

 اذوهي لثم مهلعم وأ سيعلا لثم مهتيروكب نوعي
 راردكمالا 3 0 لع: روفدجي نيذلاو

>« 

 0_1 0 ااا اساس مال

 تا للا
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 كاقف. .ارينس:ةنارمإو ايام لدم نورد نود
 | انلذم اسلامه 7 م موق ناىرا تازلا . ١١ متن أول

 رفاس كو لاقف . ًاليوط [نامز كلذ ىلع اودامت دقو
  0لابجلا هذه تاف مهضعب اولاق . مهم دحأو

 هنا هبخاصل اهم 00 .اهيلا لصي ل ضعبلاو
 معن ةاعرلا تلاق . وف يونا ن م بلطن نأ اهزلي
 "لاو اذن عن اه)للعتست هرأ اكمزليم

 ْى ع 7, نيقانلا ثذخا كلذ دعبو لاق

 اهيا ةاعزلا يزعم كلذ ناكر يسلملي هذا
 اهللاق مث . لبا فرط وحن اعم نرش اوذخاف
 ا رار | ةنيدملا باب اكيرننا ديرن ةأعزاأ

 ب د

 ةبهوملا 0 رف ند نع أرتن انكه 1١( ظ
 ةماعلا هللا ةلك أوقاذ ذو سدنلا'حو ل[ كرش اوراصو ةيومسلا ظ

 2:1 بع ةبوتلل ممديدجت نكمل |وطقسو يالا رهدلا تاوقو

 اناعجو زارتحالاو عضاوتلاو داهتجالا ىلا ادضوتي ام اذهو ٠ ”ةودو
 طوقسلا نم انظفحي نا ةنم نيسمئلم عوسي ىلا نوح لكرظنن
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 . كلذ انسان: ةراظنلا هني رظنلا ١ رايت

 ماي ل لاقي_لاع ليج سار ىلا اهونخاف
 رْثأ دق ة نك اهانخاف ةراظنلا كلت اهوطعأو

 0 ءاأر يذلا ينهجارظنملا نمايلق يف |
 م 0 اهدحا 7 .ةسانكلل نم ادهم نأ 5

 نكلو .اهب رظنلا هل ميقتسي قحوليب ةراظضنلا

 و 06 59 كيلا باب ةناك* يف امل

 نعل اان تأ اا :رايعلا ةزا كرتن الاف ناكلا ةجث -ّ-

 هنو مدح ا١اداط عاف ةأ ةأعرا اع دوتسإف"# هللا ءاش نأ

 . قلما نر. ارذحار خلا لاقو . قيرطلا نع يبن

 لاعا اهتسم_ضرا يف امانت نا اكايارخألا لاقو

 ابهذاف اًريخ امانيصوا دقرخالا لاقو . :راطيفلا

 ارعش نالشني أف ةرصلأو ماعدوف . هنامأو هللا مالسب

 ارو ام'ىلا اهب رظنيو دعوا ةراظن دحاي نابالا نأ (1)

 زاري زا ديرب ام اديك ىرب اقداح ناكر ذإو ار ةديعبلا نخرالا

 نم نكم الف ايت ناك اذا اًمإو . هللا دم ءاجرب ًاللهتم حرفيو



 لارا

 قاعرلا ةطسأوب 001 تاضماغلا ايانخلا نا ا
| 

| 
| 

 ا

 ىقاي هللا لابج ىلاف“ انما فك ا ناك

 3 ترثا دق تناكو ايو كيش 0ع

 رخآلا بسناجلا ىلا توقف عضوملا كلذ ةنوشخ |
 ..ىرأ الو ايف 0 اال ةراغملا كلت انااذإو تي ظ

 ب فك ىراذ انآ ا ١ أ |

 نيتلطنم لاب 0 0 ذا
 2 0 00 | ةنيداا وحن ةهقتسملا قيرطلا يف | ظ

 هيلاامل لاني ةيرن هير 12 ىلع لابجل هذه
 ناك فل 0 لصف يل 1 3 ظ

 ميا لهجلا 4 0 ةيرقلا نم جراخ قب | |

 دق لاقف' اهذت نيأ ىلأو ا ايقا نيا نم ظ

 ضاعترالا ن 06 . لجال ةوملا رولا ةيؤر ظ

 _توكمملا لاون نوجري تنءذلا نعزمر لهجلا نا_(1)

| 



3 
 اهلا لع اهارن يفلا هذه انتيرق نم يثالوم اي تبا
 نود نأ لاق .ةيومسلا ةنيدملا ىلا بهاذ انأو رسبالا

 لعفا لاقف .اهاخدت نا نظن فيفألا الاوها ك

 اكو لاق ىيرطلا هز تكر نمم يريغ 7 .

 ةفيشم ملعا انا لاق . كل هن نايل كك ا

 روح يذ لك معاة ةنسح ةريس ترس دق ل

 لل اى ةكملاو قفامرشعاو موضات: كلصإو ةقح
 انا 0 ةياغلا هذه لجال ينطو تكرت دقو ءارقفلا

 ةبعشلا هله نم تّج دق كنا لاق. ايلا بهاذ

 هد ا ل والا ال رم لكل و ءاجوعلا

 موي كيلع كت نا ىفخا كلذلو قيرطلا هله سار
 تلد ضوع ”قراسو صا كنب ةنونيدلا
 ناييرغ اهنا ّيَوَحَأ اي لاف .ةنيدللا ىلا لوخدلاب
 ءاقبتسا نع م مثروصنب نورعشب الو ةح الا مللاعا نعءازج يوما |

 عوسيب نامل اب هللا ىلا يجر نومزالي نول او تاحلاصلا



 لا

 بهذم عبنا انإو اهكموق بهذم اعبتاف امكفرعا ال

 تابلاامإو .اكاض نيكي كلل نا

 نا: نظإو انتنيدم نع ايصاق اس ل ىلا
 قيرطلا فرعي فارطالا هذه لك لها نم دحا سبل
 نال ةوفرعي ل ماهو 0 رع أ نول اهيال مها ىلع .هبلا ةيذوملا
 هذه ىلأ أنتتيدم نرد د رصن 8 5 ط انا

 لجيلا !| اذه يبيسملا ىإ ىأر اف . تقو بيرتا | قيرطلا

 أرس يجار حارأل لاق بم # يرب 0 ةبكحلا 95- ظ

 6 فِيَف لجرلا ١ اذه نم راك ءاجر لماجل نا

 هيأ عجأري هعدنو ةقبدسل مأ ك فم دك 6 0 هوم ضو ١ ظ

 اسست يي يس ع ص وو صو سم هج نسم سيستم

0# 

ظتنن مث أنم عمس أم يق
ثو انكردي نآرتا» هر 

 ْ تبث فيك ىر

 يجارلا لاقف . اريخ ةعم عنصن نا ردقن انلعلف ةبزع
 لا

 هلا 2 أركفتم لأ 0
 ا 0 21 د 10000012000 لل لل ليل ل يل يي يي ااا لب

 اطككممأ (1)
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 هيق لص عفانم ىريو انيك لبقي 1 ظ

 هنخل هيف مف الا . نمناكبرلاقدق ا

 هنلخ نم نكي نو ةصالخ ٌمتسي ال
 ةلحإو ةعفد ةعم كن نأ نسحيال ةنأ أ هنا ىر ١لاق م ِ ا

|| 
ْ 0 0 

 السرتساو معن ) ىهسللا لاقف . ةلائحأ ١ ةكعا امردق لع ا

 الا انعبا 1 . اهعبتي وهو هاقبس فخ اهميرج يف 2
 ا اذأو 2 مظع قاقز ةبسالخد ىحليلق

 ظ
0 
ْ 

 ةندتم او هعبسل ع انالأ 7-2000 ةقثوأ دق

 ف اي 3 تااازإ ب ةنولجي |وناكو |

 را را كلك كرت انانراح للا اح

 ىلع بلغف ةفرعب 0 ىريل لجرلا كلذ يف ىلا
 ا ا ل وه نوكي اهرب
 آي نا ردني 1 هلال ةنفرعم تبقي ل ةنكل بلقتلا
 لعفت ايكةسار ىنحا دق ناك هنوكلو ههجو ةيؤر

 سس يييحييحيييييييييييييييييييييييبببب-- هبي هي هبي بسس بسسس. - مسشسسس دتييسيلس للم
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 هلع أر يجارلا ن ارخ نو 0 ١

 1 يش ايف 2 ذالبحو 0
 ثيدح نالا تركذدق هبحاصل لاقف . ثيدحنا انه

 لاق نراهالا ليلق هل لاقي يحاونلا هذه يف_لجر
 الجر ناك هيلا راشملا انه نا لاتف .كلذ فيو
 نوسراه نمم ناكو قدصلا اهل اقي ةيرق نم احاص
 قيرطلا انهربعم ىلا هنحايس يف ىهتأ اهاف . ةحايسلا

 قافوهل لاقي عساولا بابلا نم عرفتي قاقزب لضتسا
 قفغتإو.كانه مانف لئتلا نم هيف ثدحن ا ةرثكل توملا

 نال اهل قرب لاح هللا ليس نع نيدئزلل لاحنا (1)

 |وفرعي ل ولام رش مخاجحو ىبقا مهولقو دشا نوكي مهانع

 هلع نورتفيو ةيناث هللانبا نوبلصي مو. . ًالواربلا قيرط
 0 ةوق ىلأو ٍدساف ريض 2 هللا مملسب اذهو ةعدلا حفنرب نورةزاو

 دي يف ]وعي ىت> !درالا ىلا ءيدرلا نم نوبلقنيف لاخلا سيلبأ

 دبالا ىلا نوتلفيالو يملا هلل
 0 ذآ ذآ ذا

 0 اتت 2<212<73 <17
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 ااا يتلا ا أتقولا كا

 وخا [وناكو قاقزلا كلذ يس |وذخإو 0 بال
 مكانا حلل رالف مهدحال لاقي

 رم ضمن دق لجرلا ناك ناكملا كلذ ىلا |وهتن االوا

 نقع 4 وخاص ورمنلع اووف ريس دارإو همانم

 مني او ىسفن نع عفألي ناردقيال اًنعترم فنوف

 دف اطياف. لاملا نهم كعم متاع يلا

 ف ةّرص ةنم جرخأو هببج ىلإ هدب دو بيرلا هبل ١

 هرضب بنذلا ةاجانف . صوُصللاي لجرلا رصف
 نو ”ئامدب اًجّرشم ضرالا ىلع ةاقلاف ل ىلع

 ا

 انامل نم ناميالا ليلفل كي اقانه كلون 55 1 ١

 موقي أه كلذ نال . نيييشملا نم ءافعضلا كلذب عني ْىل

 رخو نيثارملا نع لاقي ام نوبيهتي ملعلو تابثلا ع . مانع
 مم نيرينك نا ىنخيالو . ةيودلل.ا قيرطلا هذه هِي نوطكوتيالف

 3 نودتريف داهطضا م ضرعي لق 3 لهأ نم مها ني

 مهنا لاخلا اذه هل اذكهو . ناطيشلا قيرط ىلا ىلاعت هقيرام
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 قيرطلا لع قاشم توص !وعمس صوصللا كيلوا نا
 ظل لاقي ”بسيب لجر فارظالا كلت ةيس ناكو

 نالوجلا ريثك نراكو ةفثلا اهل لاقي ةنيدم نم علا ظ
 ءالوه عم عئاقو هلو ءانفعضلا تامالظ فشكيف

 نيرباعلا ةلج نم ٠ نوكي نا اوبست>اف . صوصللا
 نأ ىلإ ةهرب كلذكث يف! اوذؤرصنأو لجرلا أوكرتف

 هباصلب حارا هئانف دقي رط يف راسو ماقف ةعور نكس

 اوبلس لهف ورفس يف ةقفنلا ىلا انجي رفاسم اذه لاقو
 . قيرطلا هب ةتفني 2يش هل يتب ما ةعم ناك أم لك هده

 را ٠ مدي يف عقو ٠١ ةنم |وبلس دق لاف
 ا

تب ايرو اهلا اولصي ! ل هاوج ةعم ناك ١
 نم * ين هل ي

 ظ ناك ةهلالبتف ٠ .هقير ةقفنب موقيال هن هنا نع ةرقنلا 0

 | لدحي ناكف . ةرهإوج 0 نا درب مو ورفس يف لوسي
| 
 ميك

 ظ يغني يذلا تو أ قاقز تما م 00 ا

 كالهلا ىلا ةيدّواما ةبحرلا 0 الا

 ذأ 1 ا
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 هله أوباسي ؛ م ملعل لاق :نررلملل قر كما عوج 2

 1: ةل ةليطسو وكت "را بجي يبقا يا يا نصا

 فادلب تناكأ نع مملفغو ةيوعسلا ةنيدملا لوخد |

 فو | ةيشغ اا. نال كلذ يف كنشال لاق هلي نم

 |! كلذ نع ًالضفو ةئيغل نعني ملف وسفن ل نع له |

 0 0-0 0 مرق كل

 0 ف 21 'ودامجلا

 00 ير . ةنم |

 هلع ةفاسم 0 ع

 كلو اًريخا :هامملا لب ناهثلا ليلق نا هن طب (1) ْ
 رهاوجلا الا ةعم يتلا رئاخذلا كلت عاضا دق ناكةنال بنوع هج
 !اللا نم نموملا ظفحي ناب هلعو بسح هللا ٍةّوق اهنظنح يلا |

 ؟ىلادنا طباو !4 ىلا 15:1 يت (2) دبل ىلا
 سي يسيست يي يس سس هي يي يي ب يس سس 2 يس 5 - 0 ْ 1

 ك0 7س ست يس يي س جيب ب ب هسه همس بيب بل



 ا

 نس ها نيدلا دف شل

 تمب ةبلق نا هل ليولا لاق .ةيزعتلاو ثسولسلا

 تاتو كلا ريل قيم . سبل عاجوالا

 عطف هنأ ينخل دقو متل لاقف .رورسلا بابسا هيلع

 | ربخي ناكو ملخن |او ىوكشلاب هتيرط نم ّقبت ام رثكأ

 لاق لاس ريغ نم قيرطلا يف ينل نم 5ك

 هيف أهنم بجيإو سلالا ضني بيع ةلصخ كل
 لاقف .ةرورضلا دنع اهنهري وار هاون كان عبي مل هنا

 5-0 وأ ابيرتشي مار ٠ لافظالاك يذم كارا

 السيل روش ما ءايطلاكهدنع يثورايدلا تبلت اا

 دادمالا كلذ لبقيالوهف كلذب 0 و الو ةمبق

 كلذ ىلع دزو .هيضريال ةنال كانه نم ةلاني يذلا

 7 كرك لنع هع نكت لا اذا هناا ملعي ن اك هنا

 الأ لاق 00 هل 0 ةنيدملا باب

 ةينانلا ةدالولاو جيسملاب ناميالا نع زمر ماو هذه“ (1)
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 ةنيروكب عاب سيعلا ناف . ةلأسملا هذه يف خا اي نيل
 ةترهوج يق ت تناخ ركل كل 0 ةلكاب

 م دعاكم أو . ىلظعلا
 ةنيروكب عاب سيعلا نأ مهث لاقف .ةلثم ع

 نم نوداثك 5 0 | تاكربلا ةسفن مرحأو

 نم ظحفل سيل اًدهاج الجر نااكةنكل ٠ هل اقما

 ءمْلا نيذلا ت ثاوبشلا باحا نم تاكو ناثلا

 زاف تيت نأ وبيشت ماه ةيسالا ممم نكي لف. . مطب
 كلتل نكي لو ةيروكبلا ينعفنت اذاف توم انا اذوه
 , ةريرسأ ١ نماأبيفام ربتعي ال نال هدنع ةهق ةيروكبلا

 رع الضف ةسفن ةيواملا ناطيش عيسي نأ هلا كتيزلف

 رسبلو وسفن ىلع ةداسج طأ دي نم يف نيكي اكتب ركب

 قةنتسأ قه شح وراك كلو 3 . ةعدزب ب ناب هل

 تمدسصيتستييصخلا ب بسييسسسيسسستيابسصا هيدا اعتاب اا ا وس ع ل ع م

 اني نثر 0 تاو يان ا لع للا اذ :اف

 تراي باش ١ انزل 1 5
 بسس ص ياليت ل د حصن يد ديبيبيبرجتجبمحهععه<ب 7 شلش: “ ١ هشبل يسم



 لقال

 هل نافانه امأو 0 عيطتسيال ةاوه حير

 مهلا بايرأ نم سلو نامالا كنز : ًآليلق ولو

 هنايحو تايملالا ىلا ليه ةركق نال .تاوبهثلاو
 ورهاوج ةمهيف فرعي وهو ةيومسلا تايحورلا ىلع ةيئبم

 نا 5 .ةلطابلا اياندلا نم امنع ضانعي اب ىضربالو
 ةباق ىراك نف ارخلاك سئارفل اب: ىذتغت ال ةمائلا

 هلع ام لك عيب ب وأ نهري دق يقبقحا نامالأ ن 00

 ناهلا حام ركل هورس ليحل امرأ ناتو
 اذبب له | أ انا لاق .ًاليلق ةنايا ناكولو كلذ لعنيال

 | توص اوعمس امل صوصللا هالوه نرا بهتلا ينك

 0 1 اونوكي مل مها راظف اوبره قيرطلا ىلع شا

 نا ب ىلوالا ناك كلذ بسجبو ة را سأل
 كا 52 مش مسني 2غ بلغي كا

 دنع اما ل دق لاقف.ونع مه 1

  1١رأ 1101



 لارا

 لجرلا انه امإو .كلذك هدجو نم ٌليلقف نادتمالا

 امرت كاناوو ١ ةقوافللا اعرض الل تلقلا تقيعتماللا

 .ميلستلا ىلع ةمواقملا تمدقل ةناكم تنكول كنا ال

 أنه ىنذنال ةلثم كيلع ١ انثو و مف ل مثو | انهو

 ناوعا صوصللا ةالوه ن 0 نال 000 مزعلا

 هسفنب مانال ةدجن ىلا اوجانحا ول يذلا تملا أرب «ب كلم

 عشو 5 ةرم همثدي يث تعفو دق انإو مدا كر اوطو

 أم دنعو ىلع |وبثو ةثالثلا ةالوه ناف :رامالا ليلق

 دق مدي 3 ذإَم انكإو اتوص اخر ضاةمواقلل تب 7

 ًالاتدللا ءاشاك ىف 1 | حاللسب اينستم نكا اللولو لبا

 .اةنيدجال ةكأ ءادعالا ةبيغ يف ملكبلا 0 ١ أم 1)

 2 هللأ يدي بدن عقتنالو هوب اوفا وم ةسفند دنعي يذلا لهجا

 ]ذم ع + ناروعالو . هاذ ءاقلت نم# يشد مث سول ةنأ املاع

 لا لم ص ه:ربغ لجال فا ةردك ارارم ساو لعف اك انه

 عيدا عوسي وه يذلا قول هتبحم ةددشو
 مهطبا (؟)
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 بفصي نأ دحأ ردقيالو . فينع دهجبالا 2 معضدأ

 أهربزحل نمالا ةكرمملا كلتا فب ل اك
 نأ ل ىدارت ا 1 05 انه لاق هيف

 لاق. ٠ نوب رعب 0 تاك 0 أ مظع

 لجل انه د د ند 0 ل عغءال نم

 اذه ب يف م سيلف ماياعر ةيقب امإو دجلا كلم لطب

 كلذ نع ًالضنو . مادقالاو تابثلا نم لطبلا

 ناك نم ىنايثلا ريغ 0 < دقاضقلا ضعب نأ ملعن

 باتكلا اذه نوح اص دوكقشم لع اج ملطن اذه نعم )ا 0

 ناب انربخي يللالا باتكلا ناف . ارارم هركذي يذلا ةمعنلا ميظعب

 ىلع تناك ةيظع ةمهن نال ةيظع وهب ميسملا ةمايقب اودهش لسسرلا
 صالخلا ءادتبا ن م 2ىش لكنا ع 00 كلذ نمو (؟؟:4 عا) معيمج

 لجال حالصلا نم اناع امم 027 ررفتف . ةمنلا نم وه هئاهتنا ىلا
 انسفنا ىلا ال ةمظعلا انبر ةمع ىلا ةبسنن نا بجي عيسملا

0 
 لم حاس صوصخ م سل سس ل ل سس ل مس ل ل سس سا مس اح ع سس مسا



 ل ا ا ا
 لف ا,كراّرملا تايلج لئقي اًريغص امالغ نا نظي |

 هايوقا مهف تاجرد سانلا نا نخب الو .دواد
 صوصللا بلس هيسذلا لجزلا اذهو هافعض مو

 لاق , نه ىوقأ وه ند ةيلغف ءانعشضل أ وم ناك |

 لاقف . لجرلا انه ناكم ناك ة ملا ملظع نا يبهتشا |
 ناك "إو ةنال زينك ةويعلا اوناكل كلذ: ناك ولو

 نا اًرداق مادا. جي اف ةحلسالا لاعتسايف اًقذاح |
 7 نه هيلع اوفكعنا اذا انإو . ةنع ةءالعا 2 ظ
 ةنم نوكشيو ضرالا لع ُة ةنوعردل اعر مها ا <

 ُْق شرف نمو ٠ 2 ىلدأب يلاي نأ عيطتسي ال وهو

 101010101( هدص

 اذه قدح هل ضم 5 5 عاحار ا رثا هيف ىري هيحو

 سكي لق هنأ ودايج مأيأ يف لوقي ةنعمس دقو 0

 ماو رالقالا# الوقا 0 اند تر

 9 رس (1) <
 0 ايقزح ل 0 ظ



 ل

 يف كيرا تح ةوقياض دقق ورصع يف الطب نراك |
 سرطبو ٠ ةبايث |وقّزم دقو الا تلذي و ودايهج

 ب اويلفت مجم ةتوق ريتخم نا دارا ال لوسيلا |
 .ةريغض ةيراج نم فا ريت

 عاتمال اًماد دعتسم ملم نأ كلذ نع ًالضفو
 نا ثدح اذاف .اَنبا مخع لفاغتيال وهو مخارص |

 1 لحجب مه ارداي تاقوالا ضعب أوقياضتي

 اة لاو . قيضلا كلذ منع فشكيو
 0 )" !االوعرلا الو هيف وزال كسلا ةكردا | ]

 ةرخي هسذلا ب 55 سامنلاو نيتلا لم ةبسحي |

 عالقملاب ةرايحلا دعي و سونلا# ل كابر داس ل

 ىلع كلحتلو ةقرطملا بسحي سبيلا لثدو ميش 0 ظ
 لثم يف لني نأ ناسنالا ىمع انا قيراز
 يذلا بويا سرف ابكر تاكاذا ا

 [؟ىلا 71:1 يأ (1)
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 جرخيو ورفاج بازتلا رذبح وهو ًاليغيص ةقنع سبلت
 عجريالو فاخيالو فوخما لع كلعشيو نيستا هال
 دع 5 0 فيسلا هجو نم

 شيلا عج جس و داوقلا ةارغإو لاتقلا موراسشإ كيغب

 ىبهتشن نر ا ا تنأو أن انأ امأو

 ةرنلا ةّيجح انعدختالو . مة داضمو ءادعالا ةفداصم
 دب ال لاححلا هذه ىلع ناك ن م نال عماطملاو لامالا يف

 0 رمأ نم تملع ايهناقتما دنع دنع ارصاق نووكي نأ

 ا تابنلاو ةعاوشلاب هسفنل عدا ىلا لومرلا

 تبغيو انسح لعفيو اريخ لوقي نأ لطابلا ٌريمخ هل
 ةجا_لا تسم املو هياككأ ةيتب نم رثكا هريس عم

 اذا ان ينبني اذه ىلع انبو ٠ عيجلا نود طقسو بره
 اهب نتن سارا فتن نأ اصوصل انقزط يف نأ انفلب
 . انيلع مادقالا نم هب مغيخت احالس وا ءانعالا بارح

 ١5 ىلا 1:25 يا (1)
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 نونا انيف نوعطي مهاف كلذ نم انولخ اذإو
 هب ينتن ام ذاختا لع لوسيل انهن كلذلو,.انم
 هب ىذلا عيش لك يف ناثالا سرت 0 رو دعلا

 "يرينا تسلا رراهس جتا 0
 ملاذا هنا كلملا نم بلطن نا كلذ نمم لضفالأو

 00 أنعم لسري هسفنب انعم بفذي ترا 1

 ٌنيطب دواد لعج دق اذهو . انقرط رئاس يف اننوظنحي

 تومي نأ رانخا ىسومو .توملا لالظ يدأو وهو
 اذإو هلا نودب ةلحإو ٌةوطخ بهذي نأ نم رثكأ
 بعشلا تاوبر نم فاخنال بولطملا اذه انل لصح
 نبي. ظيسو رمالا عتن هنودبو 3 در

 نال 0 ثبب حج دق خا اي انإو نيلوتقملا
 ينعاوشب رفا نارساتا ال يفناف تم لتر دف تنك ندلو

 اكوا ا بححأو .٠ افي يا

 /6ىلاه:أزم (؟) |١ه:؟؟رخ (؟) 11:1فا (1)

 هم



 م ١

 0 5 يلاف دعب كلذ نم ايف فداصنال
 نسال نإ نكأوانقيرط يف رطخلا لكروت

 0 لوتي دشنإو اضيا فلغالا ينيطسلفلا دي

 اكانه صو.سللا نم موق تب اكامر اذام نابثالا ليلق اي

 اكامحا دع ناعالا ديزي نأ بلطاو كاذ يوما دن

 اكاذ ضعب وا اكاذ تاهيبف ث . اف ناف فولالا بلغت هبو

 هبحاصب قلطنا وداشنا نم يهسملا غرف امو لاق

 ىرتخا قيراط هيف ناكم ىلا الصو ىتح اهعبتي لهجلاو
 اههتيا العب ل امهي ٍرط ربظن ةروقتسم سمو تت درظ

 مله درا تجر اذا نارضعي كان ًاققوف نالت
 0-لا - م مس بسسس سس سلا

 ىلا ريشت ىرخال اك ةهقتسم تربظ يتاا قيرطلا هنه (1)

 يو . لملاو ميلعتلا يف ليجنالا ةءاقتسا نع ائيشف ائيش لالضلا
 ةيوتسم ابعا ناسنالل ىرت قيرطن وكي دق هلوقب ميكحلا اهنصو ينل

 | ١:1 < مأ توملا ىلا يضني اهرخإو
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 ا
 انه نيففأو اكلاب ام لاقو املبتتساالق ةضلدأ كوت |

 ظ 1 |١دقو ةيوسلا نال ل4 اهاذ اننا الاقف

 انا لاقف . انقيرط امها لعن لف ناقيرطلا ناناه انيلع
 ا أ كف اب ذخأو ه هأعبتف .٠ يناعبتاف كانه ىلأ 5 ا

 سكان الإ اءانمإا امو .ال ثدب ينلا ,رطلا |

 انك ينل ةئيدالا' رع ميرو يون ظل
 | ىتح ناهتبالاهو .مءارو تراص نال اهيلاط |
 أرعش اذ يح هيف 52 ناكم ىلا الصو ْ

 أولا نزع ا كسساق | ل تك ْ

' 

 ظ

 لجرلا كلذ نع ضيثالا بونلا طقس كلذ دنعو |

 اه ثبا افرعو هيف اه يذلا ناكملا اطربظف دومالا
 . اهلا ءوس لع نايكي العج و ناعنصي | اذام اهعيولف

 | األ .ةلفغلا هذه خا اي رظنا هبحاصل بسلا لاقف ١
 لئانلا مكلا لوق انبمت دقف . ملا نفةاعرلا انترذح |
 ظ ىلا اميطل امالك ةتيدص ركب يذلا ن اسنالأ ن نأ
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 دعو ىت> اهل نطفن ملف اضيأ قيرطلا يف اندشرت ةباتك ظ

 | ةكلملا هذه يف
 ]بقا دق اعمال ًالجر ارصب كلذك اه اذ انو لاق

 | رم لاق اممم اندامإف . 00 000 هديبقو انيلع

 زال اقف. أنه. 00 3 اهنا نب 1 ظ

 ]ون 0 يي ظ 00

 فن دن بذاك يلدا ا لان اك

 لاقو اهنلطإو لئابحلا كلت عطق مث ”رونلا كالو :
 ) )1مانلا مادمو بمجتلاو قلملا نر ءرّدغف هن[ ما

 ال انتوقو انتمكح دّررم + نم ةرداصلا ناز قوت ين لالا ظ

 اما يف نوكت هايا انملع ام يف انلُماثو.هللا ىلا انراقتفاب انرعش ىتم

 ةيفوشتلا ( بيكم جيا مي سيسبب

 قببال ةناف ةنع انلفاغتو كلذ انيسن اذا ام فالخب منيناطو

 ةمالسلا نم ليش

 دكا ف را را ف
 - سي - سس هيل ا صيسا
 د ما اما مصل دش ةيسسسع دس اس سصسسما
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 .ةحرابلا اب نيا ل لاف اسهل الصو ىتح وئاعبتي
 ايوطعا | امأ لاق. كس عملا لابحلا 2 ١١ دنعالاتف

 ا 5 و ىل الانف قيرطلا يف اهدشرت ةفيعص

 4 انوردح دئالادق قلما أ نم وذي لو لاق

 طلا تايلكلا 52200 ناسنالا كيد :ىظذ "ا

 قلما وه
 انما أ تب لقحو ايورلا يحال لاق ظ

 نراك 1 52 العب انينع اذلج اهدلجو

 ةيحأ لرد يف ا لاق امرنا انو ةيبقتسملا

 برضلا تفك مث .ابوتو ةريغ نآلا اراغف ةبدوأو ةخيوا
 مث 1ياذوكن[ه ثت (؟5) ا4هوااللاكاور (1)

 ةناف ثاريملا ةبنب مرجيال ناك نأو ارا
 هتيم لجال طايسلاب مماثأو ىيصعلاب ماياطخ دقفتي كلذ عما

 ريغي اغإو مايا ةتبحم ريغي ال مهوجوب سبعي اذي>و 0
 ةيطخلا د دصقي هنأ + جما هتلماعم ةقبرط

|| 

 ظ . : 0
 ظ اهوأهمدقثو .ىلزالا قيرطلا ناهيك كرا نا

ْ 

 سس ياك هج
 به هه سس سه ممك ا
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 اعرلا ةيصو اظفحإو اكقيرط يف ارسال لاقو انهع

 رادشني ةهقتسملا قيرطلا يف اعرسإو هبيدأت لع ماركشف

 أرعشا
 الحر تطل يروتتتع . الك تريرهسلل اهلا.
 ًالثخ نيّدللا"نيحتاسلل ١ ًالايبا ىرجام!ورظنتل 1

 الق ناكإ ٠ اند ذأ ١) لابس ىدبلل اعدام ْ

 الدعصاحقلل اًدلج دق ِ كلو ايها هللأو ا

 0 لالض يف 200 اذ ةربع 0 ْ

 لدور لاقف اد درفنم قير راف كيل

 3 . انيلع لبقأ دق نويهص نم'عجار لجر اذه |
 2 ا ا اةحاص|

 ا 00 رو 4 1

 الأ هس اذذ نويبص لج ىلا الات ا. نابحب نبا ىلا

ْ 

ْ 
 ظ
 ظ
 ااا
 ةدنع ةبوبحلا ةسودنلا هتروصل ةلثاو مهديزيو مثدنع ةهوركم ظ



 ريب

 | ككضا ا ييسملا 2ل لاقف كوضلا يف صاغ كلا
 | نالصحت الو ًاليوط اًرفس نافلكتن كارا لاقف .جاصا
 | ناكلا اذه نا لاقف .اذالبو لاق ..ةقشملا لع الا هن
 ؤ تنك أ هب تعمس دق انإو لاعلا اذه عيجج يف دجوي“

 ١ "يلع ىفم دقو انجرخ ا” هبلط يف تجرخو يندلب ب
 ؤ ترا دال 0 رش

 0 5-5 م دق اننا 0
 مل كلذ الولو 000000

 هدجأ ل ذإو أنه ىلا ت اضو ىتا ةيفافوني دورا جرت

 ظ رثكا هياط ) 3 تميعس 0 ل يسال "مدا ةنأ تنل

 ظ ظ نايرت اهك هيلا اتلصو يذلا دكلا تزواجت ىتح اك
 نط أ عجرأ انا كلذلو 0 يل 578

 ل ل



 : كن 1 شلال دنا 3

 الاصل ىحللا لاق دجويال هنا را تلغلا

 -ارلا لاتف . لوقي أم يف اقداص لجرلاا اذه هنرتا

 ها 7 مدت نيقلملا 6 اة

 روميص لج دجويال فيكو . كلذ انعاقسا يف ّنآلا
 ل نابل لع سارق ةييللا تاب” انو ان
 رايعلابال كلسن نامثالاب اننا كلذ نع ًالضفو

 وسلا - بحاص هينا اكردي ١ العا انب 0 ةعانق

 هج سم سيتي هه يطل ا هس لست 6 .._دصسسحلب

 0 أنب 0000 0 اننا 0

 ردزحلا اهاتا ىح هسفنل رّربلا ق 0 اني ل يجارلا ةيحاصو

 : ةحايسلا قب ؛رط يف اههنبس دق تاكوشو يناوهشلا سندلا

 :أ بلط يف ةنس نيرشع رمتسا ام دعب ارساخ هباتعا ا ىلا عجر هنا

 دزي وهو ءاجرلإو ناميالا نم 09 لك دتف دق نالإو.يومسلا

 ذلا ىلع اهب فطعتي يلا هللا ةهحر عا ام نكلو . اًكحاض اهب

 ل ةرثعلار ب نورثعي الف نامثلا قيرط يف ةياهنلا ىلا ماظنحي

 دسسانلا يردزملا انه لذ نودترملا م.ليبس يق هيثلي

 هوك (0)

 ورب“ 17177

 1 خذذذذأذآأآ]101[1 ا

 همسسسسسمسصصل

 0000 اساسا سي سس



 فلا ةلانملا هذه ينيلعت نا كييلع بجي ناكدن
 0 ,يلعنلا عمست لزتالو اذا ّفكف . اهب كدش
 سفنلا صالخب نمؤن انعدو العلا لاوناب رلاعرب
 ه ككشم ينناكك لسا ل يفنا يخحا اي يبيسملا لا
 ةرك يننجإو كدحتتا نا تدرأ كلو اننا لاكن

 هلا ةاعأ دق لجرأا انه نأ ملعأ انو نكلبلف تولي

 قا ةنايد انل نأ نيفراع للا بهذنلف ماعلا ان

 | يننا يجارلا لانف قحلا نموه سيل ربسذك لكن
 || لجرلا اكرتو .هيلع قاطننلف هلا دعءاجرب نآلار
 اميلع كوب وهو هقن رط يف اضبا ةاطن

 رضرا ىلا الصو ىتح ايم اهلا تبر مث لاف
 م نيذلا ءابرغلا ىلع ساعنلا بلجي بطر اهو

 . ةكلبلا تالالضلا نم زازتحالا اذهنةنفان ف 0 نا ديت
 ميج |وضحديو ةرفكلا نيتنعنملا لاعا |ومواقي نأ نوردني اذ
 ةلطابلا مه

 "ا: وبا (©) ؟ةنا١٠بعا (7) تأ

( 



 ءلتث ىتح يحارلا نافجا ىف ساعنلا ّبدف . هوداتعي

 هلغ دق يبل لاقف هذيع قب ن نأ كلائيال داكو

 امه اه ليل ةقرنلف تكد 1 اعنلا يلع

 هلأ ناف فا اي اذا لاق . كال ذ :.زعادلا داش

 : نييعت ةحار يطعي لاف نابعتلل اهسالو بسيط

 با ظتيتسن دوعنال انه انماذأ نكلو مث لاقف .ر ةسلا

 بلا ضلال نواوز تاس« احرل ادمن ىف جاما

 ونلا نم زرتحن اننا كلذب ىقعو .ناطيشلا لاعا

 اظةيتم نكتلف ن هاو راق ارئاسك نالا دقرت الف
000 

 ان دق ينئاف خلااي هللا كَرَجآ لاق نييحاص
 د قف توما نع لزتل يدحو تكولو . اذه نع

 كناطيشلا لاعا اهتسم يتاا ضرالا :ه سنا. (1)
 تالا ىلعو يويندلا جاجنلاو براجتلا نم ةاجنلا لاح نع

 نم 4 وح رسيتثو ةنغب ةيجراخما رومالا يف يبسملا حن هن هنأ

 ع اهابتثا | يضتنت 0 ال لاحتا هذهو . عنامالو قئاع

75 

 -دسلا

 سسسنسسللللل
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 انس نان نيكي نأ مكمل ةلاق ام قدص دقو . ونا
 ْ ثميدحلا ن أمت ةيخسم 7 ةدقعلو 5 خرا ميه ربح

 لد ا ان ا هيف كلل لو ساعنلا فرصي أم

 ءاسلا :دحلأ م ىرت : اذا لاق. 0 هيلأ قاتشم يفناف

 هزه 3 لق ع ا هللأ 0 لروح 2

 00 كثف 7

 رمقتسملا هقيرط يس ارئاس هلع ساعنلا بلغي نال لف
 ملغتلل دينللأ ..نيضاش |١ نب ذ باطاخت عمو أواغب نق

 _موملأ ةب هزاز اساعن ت اقل 0 ظفح مّلعَتو

 مس بلف هين نم كفل ام نال اذا ةرذعا انا
 محيا لها يفنا نعاغر َبلق لاو اهظتيت ف تييعلا ظنحت

 لاقو هبحاص : تنغتلأ هداشنأ ن نم ييسملا 0

 قا و 5 0 4

 ءاهممسل

 ؤ

8 
 ظ

 10ج ج يحج تحسم سمعا

 ؟:«اج (1)



١1 

 ىل يفنأ نالا دقلعأ انأو انقوس يف عابتو 8 ا

 .كالملا ةجل هب ينتقّرغ تناكل اهيلع افكعنم ثقب
 !اعلا اذهرئاخذ يف لاقف ٠ هايشالا هذه قامو لاق
 مالملاب دج ذنلا تنكو اهب عّنتا تنكيلا انو
 وب ةنلاخمو بذكلإو فلحتإو ركملاو ةهارشلاو
 ةاريغا :كالطا لإ ةينيبام ةتكللذ ءابشاو ب ,رلا

 عمم ينلا ةيملالا روهالا بكلاذساب اًربخا تدجو
 ةوس تيس ليقف يذلا نيمالا كببحاص نمو كنم

 ره ةنإو توملا يف ءايشالا هذه ةياغ نرا ليطازلا
 ةيصعملا ءانبا ىلع هللا زجر يتاي ءايشالا هذه لجا

 /لاقف .لاوقالا ذو الاخ كيفك ١ لمن لاق

 :ونيدلا الو ةيطخما رش فرعا نا نا الا تدرا ام ىنال

 متجا تنكينكل . اهنوبكترب نريذلا لع بلت يف

 وأ ىراالب نع ضغا نا كب يريمض اي امدنع

 ملا الا ارا را در 00
 0خخ--بك1<1<0”*”-777
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 كليف ةلعفي ناك ام دض لعفت كلعجي ناكاذام لاف

 لعف كلذ نا ملا نكا ل لاقف . سودقلا هللا حور

 عاجرأ يف ىدتبي هللا نا ينثدحن نكت ل ىسفن نال هللا |

 ' ةيطخما تاكو ةيطخما نع مايأ 4(يبلتب هيأ نع طاخملا

 يلابحا قارفالو انور قيطأ اال 0 يدذنع ةذيذل

 امنع زييوتلا قب اما ال ى 0 .اهيف ناكرش | أوناك نيذل ذلأ

 4هف ةوأ هذلا 9 را يف وكوب 00 تقمأو

 0 . ةرخحالا موهه نم 9 0 الخ امأ لاق

 البق 07-5 يش ١ نوكاف 0 در تا نحل 7

 اذ ذا اها تك ل اقف .كيلا اهددرب نك اذاذ لاق

 ,ةنيناطب ةيطخملا يف اكهنم نوكي ام دنع طاخلا را 1١(

 تؤتي يالا حورلا ةهبني ةلطابلا تانالاب هساوجح عيتت في اًعبعو

 ينال فرإو ًاعيرس وزي لاح ليطانالا لع نا زر ةلاحلا

 5009 1 لير اول ايدبا ناك امألا كببات

 هنعضب ةفّرعت ةريك ارارم هل ضرعن ين اايحابلا فزع ركل

 جيسملا ىلا عجريو هتيغب ل وتس ايبو غرافل اكول

 ا الاهم حرفيو حورلا نم هل نلعتسملا ا



 م

 0 ةراكلا هنا فليح هادا نيف

 ءاذا اهسالو تيموأ ضرو تعمسوا تسبضرم وأ

 1 ردنا ىللعو توماس اب تركتفا وا ةنغب
 كحل تا 5 1

 لبال لاقف.ةيطخلا لن قلوهسب كنعيتلت نا عيطتست
 أي رف ةفل اخي ىلع ن يانا ذل طلاع ينبلغي ن دا

 اق 0 0 ا

 يركف تدرج دق لانف كلذ لبن جسم 0

 لاو ينايح حالا يف داهتجالا لع بجي ةنارابحل
 مث لاق .ةمراصلا ةنونيدلا تحت يعوقو نرم دبالف

 ا 2“ 1 ا تير ون

 قدصلاو ءاحبلإو ةءارقلاو ةالصلا يسفن تمزلاو

 اا . اج رلهو
 كلذ نأ الأ ةريسي هرب يف كلذو معن لاقف .ةحارلاب

 ام لك ىلع بلغتو كلذ دعب ينعجأر بارطضالا

 ظ

 0-0 ا

 كل 0*““ل#“#>#لللللل>>>نخطقٌ«““

 دس يس شخ سس
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 8 ا اذ كتل حالصلا نت ه ثلعف

 ىلع ترثع سدنملا باتكلا ةءثرق ىلع افكعنم تنك
 اذا هوقو دحار ريتال سومانلا لاعاب لا هلوق
 ظ ا ديبع اننا أولوقف هب 3 اوك ملعف

 اجر كل لنه ةريث ا تارابعو

 كلذك كلذ اذ ناكاذا يسن 2 تقف . صالخلا

 | مث . ةلاهج سومانلا ةطساوب صالخلا فول طاف
 أ كلذ لبق ة هلع تنك يفلا لاحت كلت ىلا تفنلا

 أ نك لا انا اذ امنع نآلا ترصتقا يننأ بسحا تلقف
 | دلي ف سبلو ًاضيا ةنم يرتشب لازيالر جاتل نيد هيلع

 تاوحلا نانا هيطعي وهف .نفلاو نيدلا ءافوب موقي أم
 رجاتلل قحي هيلع قابف نيدلاامأو ةنهابيرتغي يلا

 لاق . هيلا ةعفدي ىتح ةسبجم ن ل نأ

 السلب انويد مد لع رعب دق ينا لاقف. كلذ فيو

 ا 1 م: .لغ ”(47)
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 ةحاصلا يلاعإو ياياطخ ببسب يملالا لدعلا رتفد

 لك عم لازا ال كلذلو نويدلا كلت ىفنتال نال

 يذلا باقعلا نموجنا فكركتفارضاحلا الص

 لاق . ةيدقلا يتلا ببسب و + ع يشن تيفلا

 ا ينحزأ دق لاق . اذام ه مث تلجحاو تنسحأ

 اذا يفناوهو 1 ابس يعورش لّوا نمم

 21 تقف نوكك ام: رسح هد رلكنلا تنعما

 كينغ قرأ كممزتلا 00 ةلي دج ةيطخ

 اياطخ موي لك بكتررا يلاعا بيذبج لك عم يفنأ
 نع ةّكيرب ةقباسلا يتاح تناكولو كالبلل ةيفاك

 نك لان لاقف .دقيح كلعت اذا: )15. ثونذلا

 لاصتا يل ناك نركلو لعفا اذام فرعا نأ ردقأ

 نر ار ١لاقفك ذب ةتفشاكف نيالا عم

 نا ملاعلا لكربالو كر 0ك :ناسنأ

 3و لاتفا هالك تيازابفكك لاق : كصاخبي
 تش شسسسسسسااحيياااسلل

 حساب



 ظ 6
 0 دمحم ا ةيصالخلا ىلاعا دري ءاننكككا لع ةصمانإو كلذ

 ةسيالمو ينعض تأ أم دعب ,نركلو ًالهاج ةتبسحل ظ
 لهو لاق . ميؤر ىلا تدّلس يلاعا نسحال ةيطغما |
 يفنالاقف كد كمت“ خي ل ناسنا دوجوب تي

 ىف ايش انمدقل ام 8 نىك و الوا كلذ تبرغتسا

 بفكو وه نم ةئلأس كلكلان ا

 | عوسي برلا هلا لاقف . ةتلأس دق عن لاقف .وب رّربت
 كيلع بحي 1 ا علا ةظعأ نيم نع سل اجا

 0 هئاذب ةلعف اء ىلع لاكتالاب هب رّري را
 كي فك هل تلتف طا

 ةردق هل ن |لاقف هللأ دق نيرخالا ريد رب يف

 0 م 0 3

 ا: ركو هةور (20 1
 ١1:١ طباو

 2ص م تسع تسب سس تت تت تت تتتتس ب 01ظ0ااا

 سس بيس جبييبببببيي ب بيبييييبيي سب ب ب بس ب ب ببسي



 را
 سس يس ا للا

 اذاذ لاق . هي تمد زاد امافاةفسا

 ا تاق لاقف .لةيح تلعف

 ١ رظناو هلا 0 لاقف .كل ١لاقا ذاف لاق

 انأ | يننافال لاقف. اهلعميقأ١ ا 0 كللت تأقف

 0 كد 5 00 7 يضما و

 3 00 ضرالاو 1

 هيلا عرضتت لاق . هب ل اذام ةبلاسف

 (ىنح 0 0 . كنتبكر لع اًيئاج
 | نارا عرضنا فيكو تلق .بالا كلريظب

 قرح مكارم لع هدف ةلاربستا لان ..ءاقلا

 ن 0 خحسا ماودأ ١ لوس

 58 بلا تيتا اذا لوفا اذام ملعا ال تلف يلا

 +44 5 ؟4[:0 تم ١) آنا ]| تم 003

 نا لورا (2) 7 و خرا م ب 10 دو

 | 1:1 بعو 45:ال دعو !:! لو
 ا ااااا11072337األلكاككككك
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 | عوسي فرعأ نأ ينلعجإو ضاخلا انا ملا ينجرأ ظ

 ا ا ما مق يلا ىرا ينال وب نموأو

 اهلا لل ىبيعس تت ىلا نمو إي ةلاحمال اًيراخ حَرطأ
 / صلطع جيلا عرسي كلدبا تلعج دق كناو مج |
 , انإوةاطخلا ةرمعل ١ ضيفن نا هاشت كنأو ماعلل ظ

 ا را ةمعنلا | هذه عت ظ ١ كلّاساف ةقيقحاب 2# طاخ

 كرما ات لع لوف يبينملا لاق. .وب اهحو هلجال يسفن |
 )لاق: ةردثك ارارم كل ذك تاعف دق معن لاقف. نينالا |
 أ كلذ تبلط دق لاقف .نالا بالا كلر لف
 | كلذ دعب تلعاذامو لاق. هدجا ملف ِتا أره تس 0

 | كرتن نأ كلرطخ امأ لاق . لعا اذام معا ل لاقف |
 .اذاملو لاق را لاقف .ةالصلا |
 أ لل | تدتنع الاف
 ظ جلا ثم نود يف :صاخي يح 1
 | نيالا لوف تيكا ذم ٠ ا أو |[
 هدمدسنسلل

 كو مس
 7 يس سمس
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 ا لشكل نايل قارس هال كا

 لاق .ةهنبأ يل بالا ربظا نق ل لزا م كلذ

 نينيسحلا ينيعب هرأ مل يف نا لاتف . كل ةربظا فيك

 00 11 تنكيفنا كلذو يف نيعاب نكلو

 ىلا ةعئارلا اهتعانش لم 00 ظنا |

 0 ص ؛تاذ تنكنا |

 ىكلاذ لبق اهدجا 1 ةشحو ا ينتيشغو ىدبالا

 وسب ن | ىل ىعأرت ذأ لاحمأ كلت لع انا 1

 صاقف عوسي برلاب ني ا ءامملا نم يلارظ

 0 اذج ةهظعياباطخو اخ نأ بر م

 نامل نه انساب تناتفا ينم ك كليك

 00 لبق نم لوقي

 احإو يش بلا لابقالإو هب نامالا ن | يل ربظف

 8 ةباق فططعني د و | ليفي يذلا ن ف
 ظ
 ا

 0 ا ا ع ل
 را 0 ل 1 نا رو ترش ظ

 ا 1 هنالكتلا 6ك 0 اذا
 ميينسيسسيسشس شيش

 مح



 ل

 ظ ارح ميسملا رسولا وه يسلب ةندْلا صالخلا

 | عاطتسي لديدبسا تلقف عومدلااب يانيع تضافف
 || كنم ةمن لاني ن | يلثم اياطخما ميظع ناك نأ
 ظ ةحرطا الف 0 0 نم 520 0 صلخيو

 | اذا ربنعي نا كديع لع بنا ذانزا تلتف اهراح
 0 فكرا لوتي ة ةييوسف . امقتسم ةناميا 6 كيلا لبفأ

 5 ايندلا ىلا ءاجاهنا 2 عوسي نأ يف ناضل ا ةصاخ
 ظ لكلاب ةارونلا ةنس ةباغ وهو ”ةاطخلا صلخي يكل

 ظ ٠ انررببل ماقو ات لجأ نمر بزوج نش نم
 | انني طيسلا وهو هيادب اذار اطختووو انلسغو اني
 يل ف ”انيف عفشي تريح لكيف ؟ يح وهو هللا نيبو
 ةنم ديلا بلطا سرا" قش تا ا
 هنعاطب ةلعف أم 8 همذب ياياطخ نارنغ نأو

 :يىاناءور ()0 1:1 ىلا( ل1 ل

 ممن بع (71 يلا ه١ هنإ و 0( ١

ْ 

 ظ ظ ظ

 1111011 لااا تت

 مس ع حس -
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 هتاذ لجال نكي اصاصقل دعوضخو ه هدأ ةعل رع

 النا لابو وصال ركشلاب هلبقي نم لجالل

 ىلق فطاوع تضافوا 311 هلأذ :نيعو | ور يلق

لجسم لاق. هقرط و ةيجسو مخ لا عوسي مسال ةبحلاب
 

 كلبلق يف أ ذاف ةقيقحلاب كنسفنل يسم روبظ وه اذه
 لك عم ملاعلا لكن أ ىرا يناعج لاقف .روبظلا اذه

 رّريي نآردني بالا هللا ا تضل ورب

 مهذب مالخ دق تضل هكر نال ةلدع مني الو طاخلا

 ةقئناسلا زعل اس 0

 لعفأ نا عيطتسا 5 لعفأو ةسدنللا ةأرحلا أثعحأو

 يد كلغسأ ع نأ كيرأو او هدو عوسي برلا مسأ م مارك

 يطال ةلطتامارا

 ةسننال فيشكي ةيطالا بتكلا انللعت ان م عيسملاب نابثالا نا )1١(

 لثم نا كشالو . صلخم لداع هلاكاطل ةمدقو هللا تاذ نع

 باطنخلا ايسالو هاياطخخ ىرج نم نزحي ةبحاص لعجب نايثالا اذه

 :نرو عيدبلا ليئوناع رظنم نع هل فشكيو هل هللا اهرنغ ينلا



 راحل
 يعمم همس سم عصمس

 55 وهو 9 لق 0 ليا ىلرف هفلخ ىلإ

 || نح نفارو شقي نيك دبجانم رظنا ييسملل لاقف
 ١ ٠٠١ انتتفأ ارم ثيع بغربال هنا لاو غظنأ انا اقف. دع

 عفتتا ناكل انه ىلا انعم ىثسم ناكول نكلو من لاقف
 دقتعي هنأ نظا ىنكلو قحلا تلت دق لاق ٠ انتبحصب

 قحم :اضشنلف كلر اذه خخ نظا لاف . كلذ فالخ

 يهيسملا هل لاق اهم اند الو ةارظنناف لاق .انيلا لصب
 يف دارفنالا بح لاقف . جاص اي ارو تنل اذال
 لاتف .ىوها 5 تناكأ ا . رثكأ ينملا

 ظ .ايمقارم بالك ١ كلل تاقام أ'ارس ج يجارلل ىهسلا

 ة نرخ يغأاي مه هل لاقو لهجلا ىلا تنفتلا مث

 ينربخا . كسي ام انتبح يف دجت كلعلف قيرطلا هذه
 ريخل اقف .ناكا هللا عم كسسفن لاح امو تنا فيك

 هديجتت ةراح ةبغرو ةيحم هلق يف ليو ةيمألأ وتنيظو
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 اص اراكفا *لتم اياد ىنال ٌنظا امك .ةمالثؤو

 5 أذ هللا ك اح لاق . قيرطلا يف شام انأو ينيزعت

 رعو هللا نعراكفالا يف لاقف . ةحلاصلا راكقالا هذه

 ريطايشلا حاورا نال هيف نحن اماذه سيل لاق .ءاهسلا

 ركلو معن لاقف .راكفالا هذه 7-0 نشأ

 0 لاق . هيتشإو كلذبركتفا انا

 مميقنأ / 1 رك يو

 )اقف انيسرزتال اهكلو يمشتو بغرت نالسكلا ظ

 هيف كشا يننا لاق هلجال ءىش لكدرنإو هيبعشا انا |
 أورقكن اي ا رثكأ بعص رما ءيش لك كرت نال |

 اق كنا تدلع فيكف كلذ نع ًالضفو سانلا ظ

 أوتي يبلق نا لاقف.ءامسلاو هللا لجالعيش لكت كرت |
 ولف ىلع لكي لوغي م كلا نا لاق. اذكه يل ظ

 او*ىدرلا بللا نع ل كلذ : لاقف ”لماج ظ

 انما (51) ةا؟ ما (1) 277

0 

 000اااااامممممميممم يمي ربيت ذ 117 1 1 

١ 2 
20 



 ا

 هلا لاقف .كلذ تبنت فيكف لاق .”حلاصف يبلف
 كلذ نوكي نا نكي لاق . صالخملا ءاجرب ينيزعب
 ةيميالام يف تايزعت بلجي دق بلتلا نال ةنم اشغ
 ظ الصلا يف ينايح ى ةباطي ىلق نا لاقف .هيف ءاجرلا

 | لاق . تبباث يئاجر نا ا كلذو ةمالسأاو
 0 يباق لاقف. ةقباطملا هلبب كلل دهشي نم

 تادا من عقلاق اذه لتمر يف هللا ةلك دبش )ل نالان
 لا سل اا .امب 0 رخآلا

 هللا اياصول ةقباطملا ةقيعلا تسيل أ اًكاص ةحتاصلا
 راكتنالاو* يش ةقيقحملاب امم الما ير مارال .ةليج
 اهسحنيقار اكفالا قام يندفأ لا 5 *يث اهب

 لاق . هللا اياصول ةتباطم اهدعت يقلا ةشيعلاو ةحلاص
 ١ ظحالي امام ف عاونا ىلع نوكت ةحاصلاراكفالا ن
 | ميسللا ظحالاب اهضعبو هللا ظحالي ام اهنو انتإوذ
 ١ راكفالا ينام لاقف .رخآ ءايشا ظحالي اهضعبو



 الك قفاوت ينل يف لاق. اننإوذ ظحالت ينا| ةحتاصلا

 + انناوذ ىلع كن اذح لاقف .اهتفاوت ىتف لاق .هللا |

 ب نرمالو دح|و الو راب سيل لونث اهناف هب مت
 لكفبس ءوسلا ىلا لئامرشبلا ركق لكنإو اًحالص
 لمربتلا لا لئاما :ناننالا بلع 6 نو

 ءالذب نريرعاش افكه انتإوذ لغ انك ىتف ةابص
 ةدصا ال لاق . هللا ةلكل ةقفاوم ةحاص انراكفا نوكت

 | ىلع لدي انه لاقف رادفملاانهب «يدر يبلق نا

 لوط كنتاذ صوصخب حاصر كف طق كل فككيم

 5 اضيا انقرط ىلع كحت ةلكلا نا مث .كلتابح ماي

 ١ كنا( 05 كلت" 4 1ع وو 0

 ريل هبلق ىلع قرشي ل يودسلا رونلا نا ىلا ريشي انه (4)
 ١ لاهخلا قنني :يلتللا» را ىلع لدي ةهقلابو يءاجر ةّرع

 نيو مانلا حالصلا |وكلت»ا دق مهنأ نومثوتب مي ءجي ةنال نييجيسملا

 ذف مرب ىلعو نارفغلا لجال عيسملا ةرافك ىلع ضحلا لاكتالا نم

 ةايحلاو رّربتلا لجال



 رند

 انقرطو اسولف راكقا تقفنا ىو انولق 52
 || . ةحاص انقرطو انبولق .نروكت اهيلع ةللكلا مح عم
 لوقت هللا ةلكن أ لاقف ٠ يتلا كانعم يل هض هال
 ظ ةريرش ةمومذم ةحمانمو ة دوه -.اسنالا 00

 | قيرطلا نرع نوديعب ةعيبطلاب مها ضيا 3 و
 انكه ناسنالا ركتني اخ ا نيفراع ريغ ةكاضلا

 أ| ةراكفا ٍذكيح نوكت بلق عضاوتو ركف ةحصن هلبس
 لاق . هللا ةلك كح ةقباطم 0 امال ةحلاض 0
 تاقابح لاق . هللا نع ةكلاضلا راكفالا يضامو
 ظ لوفا اذحم انتاوذ_ نعانر 46 صوصخب 57

 امدنع ةحلاص نوكت اهنا اضيا هلل ١ نع انراكفأ صوصخب
 نعركتنن ام دنع يل ةلكلا هلوقث ام ةقباطم ا

 نا ياا ردقا ال انإو . ةيلكلا انتل اك هنافصو ددوجو
 || ام يف ىلاعت ةنع ركسنلف نكلو كلذ نع مالكلا قوتنا

 !١:؟وروا 0:1 مإود:!؟ة زم (1)



 رك

 هللا نع ةبقتسم نروكت انراكفا نا لوقنف انب قلعتي
 أ تتأوذ فرعن أم نسحا القفز هنا ١ انا

 ا سلفا ا لاادللاو
 عم انبوأق نإو ةنطابلا انراكفا فرعي ةاركتفن ام دنعو

 0 دنعو ٠ هينيع مأم اما ايا ادة 0م ٠ اهناعا 53

 انأري تا قيطيال ةنإ او هترضح يف مسا انرب لك نا

 لاق ! الا 0

 )ديال هلا نأ كتد| تح 5-3 لت
 لضفاب ةاياصو منا ن اردقأ ىنن | وأ ينم رثكأ ىري نأ

 ذه ناش يف 56 . ةحاصلا ىلاعا

 ع 0 يئئاراصتخالاب 0 00 ةيضنلا

 20000 ندوب ْن "ا بكب ة ةنأ

 2 وأة نفل ا ك اياطخ او هيل 00

 1 مزز 0 كنأك كلهنو كلسنتي ى فش ١ ككل

 0 يسب سس يس سس يس سلا ل



 م

 0 .هللا ادق كرري, ككل يصخشلا يملا
 كلذ لك عم م نمو ل لاقل 000 0000

 ميسملا ن ميدل .٠ نموت مفك لال ةقيتحاب | ْ

 ةنعللا نئ ماسابا ةاطخملا امال

 ظ لي ا نراوأ .هتعيرشل ةعاطلا ينم هلوبتب
 ظ
 وق 4 بطسأوب ه هدأ ا ةلوبنم ةفش كلا ينابجأو 2

 كاببجا نا ديرأ 0 ا ا ظ

 را لال الا لوفاف . انه كنايا نع نع

 اناث . هللا ةلكيف اعطق روكذمريغ ناجلا انه نال |
 رب نم ريربتلا لخأت كلنال اد 4 كلنا ا

 ناميالا انه ن | انا: 6 01 ًافيضنو ين .صزيشل ع

 اًرريمو كلاعفال اًرريم لب كل اري. يسملا 0 ظ

 اذه راع عبار . لطاناا انهو تك كلاعفا لجال كِل 0

 مسالأب نييوسسملا نم نب ءريثك مالك قباطي لهجا مالك نا 1١ ظ

 طورشلا ببسي نكلو ةحيرص رظافلاب عيسملا رب نوركتيال نيذلا

 0 رذاتلا مداع ةنولعجي اهوعضي يلا

 ] ظ
 أ

 د
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 | موي يف بضغلا تحت كيقمبس نا ىتح ”رشاغ نابالا

 امدنع سفنلا لدي رربملا نامالا نال .بيهزلا هللا

 | رب ىلا قت ةميرشلا ةطسإوب ةحامملا اهتلا<رعشت
 | كدعاط لمجي عن لعفوه سيلُرِبلا انهو جملا
 يسملا ةعاطا ة:كا ريربتلا لجال هللا دنع ةلوبقم

 ةباطيام الجال هلاقحاو ولعب سومانلل ةيصخشلا
 ينيقححلا نامثالا هلبقي بلا اذه نا لوقاف .انم سومانلا

 ريغ نم هللا مادق اهرضحيو سفنلا نع ياخي هسرتبو
 له بجمنا اي لاق .باةعلا نم ةقتعمو ةلوبقم بيع

 مهماوخاا هذ ه هسفنب عيش ةلعف أم ىلع لكتن نا دي

 لقيت قابل ذأ اكتاورلق نانع لطي خف لانه نأ

 عصا وعلل ٌربب رربتن ناردقن انكاذا ااننال.ديرناك

 انلع افك انّرضي اذاف هب انناوا ةطس|وب بيع لك نم

 ثني اذه كيباوجو ليلا كامس يذلا قدص لاقف
 فيك ملمتالو رّربلا ٌربلا ةيهام لهجت تنإو .ةقدص



 ا/ ١

 لهجتو هللا بضغ ندوب نايالاب كسنن ظنحت
 عضخت ينل ةيقيقحملا ميسم رب نراذثالا تاريثات أضيا
 ةقرطو ةنلكو ةمسا بجي يسسملاب هللا ىلا ةليقو بلقلا
 ةلس يجارلا لاقف . كلهجب تنا ونت امكال ةبعشو
 لهجلا لاق .ام [. مح ءاوسلا نم عيسملا هل ناعتسا له
 ام لكن أ ىرا انإو نالعتمالا بلطت ٌلِجِر تنا
 آلا سيل ةيضقلا هذه ناش يف كريغ كلوقيو تنا لوقت
 ايا انكم لوقث اذامل يجارلا لاقف . نونج تاق
 | ةعيبطلا لك كاردأ نرع بوب جملا نأ لجرلا
 ةرظا نمألا اًتلطم دحا ةقرتي كحل رتل
 ينكلو ينابا ال اكنأبا اذه نأ لوجلا لاق .هل بالا
 يسار ناكولو اكتاباك ديج ينايا نا يف باتراال
 يهيسملا لاتف .اهكيّسار فالخب تاليحتلا نم اَيلاخ
 ىلا تفنلاو .ىرخأ ةيلك ةلكا نعد يحا اي يجارلل

 هذه ناش يس لكنت نا كلب ىيليال هلا هل لاقو لوجا
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 يتيفر لعف امك قءارجب تبا يننال اهب اننغسم ةيضقلا ٌْ

 ظ نا |

 الإ ميسملا عب وسي فرعي ناردني دحا ال هنا ملاصلا

 هب هحذلا نرامالا 5 كا

 تيك | بجي اهقتسم ناكآذ ١ | ميسكلاب سفنلا كس

 لهجلا اهيا كارا يلاف لالحا ةقئانلا ِهتّوَف لعف نم

 رظناو اذا ظنيتساف نامالا 0 نجسملا

 باقعلا نم صلختت عوسب برأ | ىلا برهإو كتوافَش

 اذه لهجلا لاتف .هلل اوه ةنال هللا ارب وه يذلا ورب

 ردقا ال انإو اريسم يف نالجتتست امآرإو ليوط تحب

 يلاةبساف ايكقفارا نا

 أرعش نيلئاق نامزرتيالعجو داكرتف لاق

 قدص انم يذلا معنلا ضفرتو قمحا يف فنا ليج اها

 قرط دق اًبيرق ّرشلا ىرتسف قبس امك ةضفرت لرت ل
 قثو نوك قثو ةعساف كنب قح قحلا لوقو عزجن الو 7
 قرغلا ىلا هب عوفدم تناف قسفغلا يف يفت تلظ نبل معاو

 قبط لع 537 رانرجم يف
2153-1 

 سبب بسس سس سس سس ساس سس سس مسسسسسل

 ا ىلإ اانا فل كا م ١



 رد

 . الالف رو ايؤرلا بحاص لاق ظ
 ' اهدارو يثني 06 .راكوااهدحو أ امذنن كلذ دعب |

 ١ اذه ىلع ارب ٍنك قفشا ينا هقيفرل ييسملا لاقف .هنابط |
 | ناو ل ليولا لاقف .ةكيدر ةنبقاع نال نيكسملا لجبلا
 أ قايللا هذه ىلع نوريتك ن سانا اندلب يف اضيا دج |
 ( فيا نيئاسلا نم ىتح امانب اًقاوسإو ةلماك الايع |
 أ ك5 انكم نورينك ”رمانا دجوي اندلب كيس ناكاذإو 0
 ظ تلاق ةللكلا نا اح لاق هدلب يف نكي أ ن نتا
 || نالث اننا اد 2 :ال3 مربع ضمغا |
 ظ سمانا نعركتت ذاذ ةيضنلا هذه يف كدت اندحو |

 أ فخال , ةيطغلا مَن مل س ) نظتأ .دلوه لثم |
 | كال ةلاسملا هذه نع كيلا باوجلا لاقف . اهرطخ |

 | نرورعشي مهظا يفا لوفا اذا لاق .. انس ينم ربكأ
 لثم نأ نومهغيال اعبط لاهج مهل نأ را و انأيحا
| 

 <11 وي كلل
 سمسسسسسايايتللل
 20 و و هس سس هس سس سس م
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 ( نوبلطي كلذلو محالصا لجبال ثدحي للا اذه

 ِق 0 ةعدا ## ىلع نوبظاويو هو دخي نا قنا

 يا لوقث اك ىراانا 0 مهولق تاوهش قبرط

ييهقتسم مولع و سانل ريخل اريثك لوي فوخا
 يق ن

 كش ريغ نم كلذ لعني هنا م ل موتحايس لوا

 قنا كا | ةدب لوقت ةيلكلا مدل انه اعط ذا

 نأ لل5 2 قمم فيله فيكل اقف ب ءرلا

 00 لدا : رومأ ةثالغإ نبي + يقيتكلا فوذخا

 صالخلا 000 "00

 00 لجال مسملاب كسلا ىلا, سشتلا وتلاماب
 املظع ام امارتحا مإودلا نع قيفتللا دس مديلوتب ثلاثلا

 فاخت اهايأ ولاعجو ةقصتشم اهلل هظنحيو وقرطو هتبلكو ل

 مدعتو ةنيبت يقل ءابنالا لاا امش وأ اني ةنع عجرت نأ

 . رملي كتي ودعلا لعجت وأ حورلا نزحتو اهتمالس

 ١١٠ةوالثامأوا 1٠١ ١:1 زعو نا يا (1)
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 تف لات كلامو 1 ةرو ها لا
 ديرا نكلو الك لاق . باطخلا اذه قبر كرب للا
 جر ىنح ناليم انل يف دق لاف. نحن نيا فر ءا نأ

 نال .انعوضرم ىلا عجرت نعد نكأو أعم

 ميو ثدي يفنأ م هال هزه ن ١ نوملعي ال لاهجلا

 | فكو لاق .اهنينخت نوبلطب كلذلو مهتعفنم لجال يي

 تناك لاو تافيوقلا 3 اهذهناًآلو ١لاقف ,كلذ نوبلطا

 | ناطيشلا ن نم ةرذاص اهن | نونظي م هللا م نسور

 ظ 10 .اضب ايان . مكالح لل يد امك ارداف

 ظ نروكيال اذيح مهابا بلستل ثدحت تافيوزتلا هذه

 | .اهيلح مهولق نوستي كللذلو . ةيلكلاب نايا مدنع
 يف نونعطي كلاذلو اوفاخم نا بجيال ل نومعز الا
 | ضرعت تافيوختلا كلت نأ نوري عبار .رورشلا لعف

 | امومواقي كلذلو ةيهولا ةيدقلا مترارب م.م يلسل



 آل
0 

 هذه نم اضعب فرعا انا لاف . متعاطتسا لكب

 . لاحتا كلت ىلع تنكيناذ تفرع نا لبق ينالر ومالا

 لك ابناج لها انبيرق الا كرتنل يح لاقف

 يبت لكن هكلذ بيغرأ نأ لاقت: كيفمرخ 1

 له ه مث لاقف . مالكلا يق تناّىدتبت نأ ديرأ نكلو ظ

 00 ١| 2 لاقي الجر تاونس ر شع ذنم تفرع ١ ظ

 ممل لاق . ةنايدلا ظنحب رهاظني ناكو ميحاون يف

 0 5 0 ا راد يف اًنكاس ناك وهو

 ىحن دعبت ةمعنلا نم ةيل اا ا لاقي ةيرق يف ٌدترملا هل

 لاقف . قدصل دصلا اه لاقي ةئيدم ..رغ لايمأ ةثالث

 رظنو هتافغ نم م جرم هين ١ لجرلا اذه تنإو تقدص

 لاق . اتقن ىتل دا أ ةرجالا نمو هاي ا عش

 أ يث ناحاذا هالة كيأر قفاوي أر نا

 :ريذك | أرأرم ايلا ناك_لايما ةقالث رخال نع دعت

 ةنمم 1 الو هيلع نقش تنكو ةريزغ عومدب

 ةييسسسس سيل



 لفت
 سس سس سس مت 110101000“

 ظ 17 00 :ناسنالل غوسي دن 7 :ةيكلا

 ْ | تاوملا | توكلم لخدي بر اي بر اي لوني نم
 | نحن امك ةحايسلا ىلع مزعشلا رم ل لاف هلا لاقف
 | واذ ص هل لاقير لٍجرب ةنغب فّرعت هنأ ١ و7 يل

 اي اس ذا لاق . ينم ايرغراص لقيحو

 ظ طوقسو ةتغب وطوقس بمبس نرعءليلف ثحبناث نع
 ٍْ لقف اعفان نو < نا كلذ ىسع لاقف .ةلثموه نه

 ' يابسا ةعبرا كلذل يدنع نا لاق .كلادب ام
 ول ىلو ةفصلا هذه ىلع تربذلا سانلا رئاض نأ لوثل
 كلذاو ةريختم ريغ طوتع نر اال ةاعيل تيل
 ا .ةنايدلا ىلا مكرجي ام دقفي ةيطخملا لأ نيومدعي انيح

 | ىرن امك ةهدتلا ملاح ىلا ادن نات
 ( داسنل ناينغلا ١١ هذخاي ىذلاتو لكلا تلت

 | كلنكرل ادام ولا هيلع تلغيف هتدغم يف ماعطلا

 آ”1:17/ تمم 0

 آ5
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 نايفغلا به3 اذاف اهرك هفوج ىف ام لك عرفتسي ىتح

 1 <ينلا ف »ل هلك ليف هعق ىلا ع 4: كع دعم ثنكسو 1

 ليفان قايصر# نمو قران وبلا كن لمي
 نا لوقا انكهو هكق ىلا ا 000

 ةوقب ءامسلا لجال ممن يشن 23 ةرارح

 نا ام اوناك من منهج تابانع نرد ا - ْ

م مةوخو رافت هيجي مساح ظ
 د الع !اذك درو باقعلا ن

 ظ

ْ 
5 

 .صالختا ب درإتو ءامسلا ىلا موش رافي

 ل 00- د0

 افيوخت ل نا 0 اكدننفا . ةعلقل ا ملاح ىلا

 سانلا 0 1: نعت يلا ينو مملع ع يلوتسذ ةيرشب | ظ

 ,ظ ول ولو اذاف عب !رس طقس قاسنالا نوع قم ولأ

 انلأ ا سلا ظ

 ا

 ١0:14 مأ 00 مز: طب" (1) ا
 ام مكك“ك”ك”“ك00100010:[001[0[110100017000100000--0
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 جس ص حا 1 ا ا سس لسع سنس سس نس اش انستا

 ا فول كللذ دن ىم كلذ عم مناف مهاذأ لوح

 || انب نسحي هنا نيلئاق ةنيدح راكفا ىلا ف نولي
 , رطخ يف اسخلا نوحوطم ليت الو كح نوكن نأ
 | نوكي ام لئاوا .وهامممنالام . لجنال ءيش لك ةراسخ
 | هذه لثمو . انيزليال اًغراف اجاعزنا انسفنا ىلع بلجن
 |دليل را ماعلا عم مهسفنا نوقلير _
 | مهيرط يف .ةرثعر خ عوضوم ةنايدلل مزالملا راعلا ن

 ْ اومدع ىف ةيندرهدنع ةنايدلاو نورأ ا

 | ىلا ةياث نروعجرب ينآلا بضغلإو موج مساح

 ب سلا نا عبارلا ببسلا .ةمدقلا ملاح
 نأ نوديري اف فدع تانمن وطلب

 أوبحأ ول مهنأ عم هيلا | لسيما أدرب
 يجوع اعج ناك امبزل ًالوارظنلا كلذ

 / راكقالا نب ه لوي( او نوصلخ راربالا
 | كلذ نماول لس ىم تاي ةيطخلاب

 0000-00 ا 0 سو ع سس سمسم جم سس سم

 ظ



 آا/ ا
 ك0 آذآ ز 1 ز ز

 تس ع يح

 ميصأ دق لاقف ٠ مهولق يسنل قرط ل نورادخي
 اما مل 42 اجب

 فقاولا بنذااك الا م سيل كلذلو دارأو

 لك نم بماتاةلا ىدارتيو دعتري وهو كمل 00

 صاصقلا نم فوخملا لجال كلذ لكن كلو .وبلق ١
 | هنال .ويلع تبث يذلا بنذلا |ةماركلجالال
 خول ةنكلو .هب ذِخَأ يذلا رشلا ىلا عجرب قلطأ |

 ا انأو معن ١ لاقف . كلذك نكي مل ريض

 اءاركو ابح لاق . ةتيفيك تنا | نيبف معوجر باب 3

 ا ركذ نرع مراكقا داعبا يس نودهتجي لوا مهل
 00 0 اا هويدتتدملاو|
 ضو ةيرسأ | ةالصلاح ةيصوصالا ت تابجاولا ْ

 ثأ امو ةيطخملا لجال نرزحاورهسلاو تاوهشلا |
 ريرويغلا نييسملا ةرشاعم نع نودعبي اًنلاث . كلذ |

 اك ةرهتشملا تابجاولا لامعتسا يف نوري ابار ظ ظ
 دف مف ىو مما

 ني

 ظ

 ظ
ْ 
| 
 ا

 ظ



 سف

 انماخ :.كلذرتغو ةيوتنلا ةسضوا لاو فاش

 ةقيرط ىلع ء اصلا رم ضعبلا نوبلثي نوريصي

 ىلا ةنايدلا حرط يف 9ك ملل نكي قح ةياطيش

 | كاوا كولس كيس ربظت تاراع ضعب بسبسب مرو
 خدبلا يف نيخاراملا نوبحاصي اسداس . نيحلاصلا
 تابطاختلل اباوبا نوحتفب اعباس .ةنيدلا تاوهشلاو

 هذه ريظن اودجو اذ اذا 00 رس ةناوهشلا
 ابلعف ىلع اداري يكل سانلا مارك ن م دحا يف ءايشالا
 تاونه ضعب باكترا ين نوذحإ 00 كل

 ما

 خش سس سس سمس سسسساس 0

 نوريظ ب 0 3 تقل ام كنع 0 عسا 5[

 أ ةض بذيو مضارع نأ شركات ناك 0
 ةمارصب اهيلع معوليو سأنلا :بويع ىلا اتم ذي هوقو

 ؤ ت0 ةاغشإ 5 كيس 2 ىري ةناف ا هلق 0 نمل افالخ

| 
١ 

 ا

 م 8 هاف ةيظع ت تناك أعم ابونذ نيرخآلا يف ىأر 3 هريع
 مهم ىري نأ وجريو لاح يف يرو ميجاع فعارتي نأ هسفن يف هرب
 ةعيبطلا ا ةبرجنلا د لجال مثرذعيو نسحا وه أ

| 
| 

 اس م ع مم مس يس م



 اا

 00 3 اذرلا : 00 5 م 86 ظ

 ف مةوابغ |
 تلك |

 نم اجرخ يجارااو ييمسملا نأ تيار 0 ا
 ظ
 7 و ةرورعم 3 2 0 ةروحل ا ضرالا |

 ةيرطلاو ميسنلا ةفيط ظنملأ ةنسح ضرزالا فقلت

 3 روب لكنا 0 00 اهني
 00 0 ارهز اهيف نارظنني ا

 رت سا تاكو . عاونالا ةفلنخلا ارويطلا دير هت

 رع ةديعب تناك امال اليل انام ضرالا كلت لع |
 1 2 ا 10ج حف |
ْ 
 ا
|| 

 ا

| 

 كاف ا 0 0

 ةرهاظلا ل فعضإ نوُئدقبي
 ادع عبصلا تعدو 0 عدم دق كلا تمم دقو |

 ع هدصيو هن اخ نع ناسنالا بلق دعبي ا١ لك نال . ناثوال 0

 هني رط نع دالترالا ةتبقاع نروح م ةكراشملا |

 )1 كلينت نشا (؟)
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 اييلع طاستي يفا| كلشلا ةعلقو 5 0
 090906 4 5 4 0 فوزا راما

 اهاقلي 0 56 0001 ريف

 رونلا نوسبلب اىئكو ضرال كلت لدا نه ضعبلا

 ابنال ةيغبلا ضرالا كلت بس نوددوتيو بولا لذ
 قافنأ دتَع ضرالا هذه يفو ءاوسلاب ةلصتم تناك
 سيرعلا ن |اكو .سيرعلاو وود نارا درادح
 مل ضرالا هزه تو .اباهاب حرفي هللا ااذكه هسورعإ حرفي

 لك نم ةريثك ءايشا ادجو لب ارم الو ةطنح اجانحي
 ةلاعانأاوض|اعيسايبف انج و ال

 | اذوه اه نويهص ةنجال |ولوق لونث ةنيدملا نم كح
 ظ لهأ لك اههرعدي ناكو 4 كيوم 5 ةرجأ ن 0 كصلخم

 0 هلالا برلأ 51

 ؤ
 | تاج

 ا

 ص210 يي يي ا

 ةثثلأ ها رع زمر ةروملا ضرال ١ 1 ىو 20 شا 0

 كورا بسر #0 هتايح نايحرخآ يف يبيسللا ريس نالصحت نولا ة ةمالسلاو



 آم

 ادجو ضرالا كلت يس نيّرئاس اناك اذيبو لاق

 دعب راكلا نكانالا ةنتبإ ند رثكأ أرورس اممسفنا يف

 ةنيدملا تناكو :اييلا خنيدصاق انك يتلا ةكلملا نم

 تناكف .اهيلا ابرتنا الكر ظنه نسحا ىلع ار ظت

 ل اك اهعرا اوشو ةنيعره 00 راج

 ةيطانلا أ اهتعشا اه تحال الف اه امأو : ليرد 27 بهذي ظ

 |مهعضإو اضرف قوشلا اهيلع بلغ سمثلا تحت |

 يبيبح متدجواذ ذا نيلئاق ناخ اه رص العجو 2 كأ انه ظ

 اهمسفنأ تر 2 ,اذخا مث بح ةضيرم ينأ 'ةوروخأف ظ

 هذه لم“ 1 كا يف لصحب هللا بعش ند رد ل سي

 كمايا ةيقب فردت نا زيزعلا اهيا ديرت تنكاذاو.ةيماسلا ةعنلا |

 . ةمالسلا قيرط يف ثابجإولا قيرط نا ىلع افرع را

 ثابثا يف دهتجاو قيرطلا هذه ىلا كداشرال بنك دقه كيلعو ا

 راراع الب ريض كوم يي هللا ١ ىلا 0 كنوعد ْ

 ا ا رحت اناا كلمت را ةنم بلطإُو سانلاو هللاوحت |

 ةيانعلاو ةعنلا نم ا لصحام | ا

 رق دادزت ام راقب يتلا س دا داش م ل 1

 :تكتلتلل# تكا ك2 ذذذأذذأذأذأذ| | | | | | | |1[1[«[++++8/ 1 0



 ما

 اضهنو اهتوق تشعتنا ىتح لوصولا برقب ناللعتيو

 ىلا الصو ىت> ًاليلق ًاليلق نيمدقتم اوني رط يف نايشمي
 ةح وتم ة:بناويأ تاذ : 6 اخ 3م وركو يناسب ه هيف رناكم

 | قيرطلا لع اسلاج يناتسإلا ايأرو قيرطلا ةهجسىلا
 0 ين لاتف . نيتاسلا هزه 0 هللا كلايح ل 2 ١ الاف

 ظ .نيي ”اسلا ةيلستلجال 5 ههزات لجال ا 0غ لَو كلهل

 بنحلا اذه نم الك اهل لاقو موركلا كلت ىلا اماخدا مث
 هاتي ينلاراجنالاو كلملا كلاسم اهلرا مث ايل انب ام

 امانو كانه اماقاف .١مت ١
 نه اظقيتسا املاهمأ تيار مث ايورلا كحلض )افا 000 ا

 نأ اعيلةسب ملام | . ةنيدملا ىلا دوعصلا |بلط اهون
 ا امالتك قرا ايل ايلا اهراظنب باقدحي

 | ا

 ١ ا ليب فطعتنو كل !انه أىلا قوش 157 ةيومسلا انهما ىلا

 ١ يف عيسملا عم كازآشالا ىلع لصحت نا دهتجتو ةيحورلا ءايبثالا ىلا
 ا 0

 ا اهل



 ايلا رزجر ١ بهذي ةيلطم تناك اهراوسا لا

 امههقل نارئاس |ه افيب امها تيأر لاق "هيلع ةعطاس
 ظ اهاهجوو 0 شع لاب را رستم عمرا

 . اهاريخاف اهنا ن نبا نم اهل الاقو .جاب ىللاك ناكئيضب

 نم اهان اذامو ةتاتللرو ء'اكلاز اذامو اب ني دع

 | ضيا نافداصتإل ا االاف .اهاندغ ا سلا

 الاقد ليدل لا ةالهبمت كليو تويتي وعم |
1 

 نكلو .ىغم ام يف انعتسا اك يتب ا ىلع هللاب نيمتسن ظ

 نأ اكيلع بحي 0 مثالا 20 أاهذت نأ دير ْ

 ىلا اولضو ىتح اهي اوفلطلاو . اكيأباب كلذالصحت |
 يايا ليم |

 ظ | را ا 1 0

 ا ل [ةفرللل ا دانإ امر تاكلإ تحاص نان 19

 لك نوسسرحي نيذلا ةكت الملا ىلا كلذ بسني وو ٠ ماج ل ْ

  ناتوعصلا اه ةنيدملا ىلا لوخدلاو توملا نا ىنخمالو .
 جالا ةيفرو بما هموت نافلا ناندحيل



 را

 ا و بابلا نيبو ادهني اقيمع رهن تيب 3 لاف
 أ ءاهر ءا يفاكبترا رهثلا طاش ىلع افقو اهلفررسج هل
 أ انمار دق اهعم ايتا نانللا نالجرلا ام لاقو |

 (/ ايكا الءإو ةنيدملا تييبو اكتمب لوحي يذلا رهنلا ظ
 || اذام ارظناف . ةاعطقل لام اسييلا الصت نا ناردقثال |
 أأ بالا اذه ىلا ىرخل قيرطارجو الا ةلا نامت ظ
 || ملاعلا انا ذنم ايكو ل 05 من الأ ؤ

 أأ اهو نيلجرل آلا ريخالا قوبلا خرصي تح نذؤي نلو 5
 الاعجو يسم ايبسال اهياجر فعضف .ايلياو خوتخا |

 ظ الاف 0 ضاجيال 0 ا ن :ارظني

 أ لوصولا نع نمو “نام ةارمجال ” قع ريغ 3 00 ٌْ
 ضرا نع ليئارسا ينب عني ندرالا رهن ناك 5 يوملا وئاروم ىلا |
 نيثلا: اذه راظن ىتم ةعيبطلا بتجي زان الا اسد ل يا ||
 نيم تدنف ىت» كلو. . ةبحمونال اجو ناعا هيف ناك ىلو ا يفقوت ظ
 > ةبغرلا مدعو ةريحلإو فونملا هيف عيني ثالثلا تاكلملا هذه ظ

ْ 
 هيف روبعلاو ر لإ | درب مع

 همديس سلاله
 حس سس سس ص سبب ب ب-تنتنتاتننبنببل

 0م سبي يس سس سسسيبييبيبيهيبياتيمل
 اة مص سس سس سا - - 55111 ا
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 اذه يف ءاوس لح ىلع قيع هاملا له نيلجرلا كنيّذل
 دق ةلاف اندنع كلذ يف عطاقلا كلا مصب ال الاق ره

(0) 

 ظ كللملاز اهكأمأ اة ع قمع ريغ وأ 6

 ظ هكا قورلا ىلع الوع كلذ ةبحاصو ىهسملا ىا ىار*ال

 داك حامد | ااكولعي هامل *املا ذخا هيف الزن املو 5

 حق ةرغأ انا ًالئاق هيحاص 2 86 هرصخ َّق ةرعل ا

ف يسأر قوف تأاعت ل جاممالاو ةقيمل أ هأيملا
 لاق

 توأملا وه يذلا رخل مودع نولي نيس نأ 01

 مسسفناي عيسملا تاقاقحقسا مضصيصختو فورملا مدو متداهش ةللكب

 ةلياق وا ةريثك 0 5 هذه نأ ىت> . قداص ناميأو ةنث نع

 20 ب ب ب ببي بيب ب ب ب ب بيب ب بصب ب ب ب مسي سي بيب -ه--ه-ط--ن-بمتاسبنبملللل

 م عشا همن ركل انيعض وا ايوق منايا نركب اهنادقب

 يوقلا ن ٠ ةيزعت لقأب ناك ولو رهلا كلذ تقفاقلا

 ارابنخار ثكأ ناك ولو يبيسملا نا 5 ١: نوي الا أريّزم ره ا

 ناو :توملا دنع افوخ .. اجاعزن دنا نت نانو

 ىلع الا توملا ةعاس يف انداجر يقلن نا انل يغبني يال هنا لعتن كلذ

مثالا رون هبلق يف نراك نمو. هديعأوم يق هقدصو راو ميسا
 نا

 لب 0 كلذ ناف هتيرطيف امالظ ىتلي هت ةكر6 دنع ناكا ولو
0 

 0 ا ا

 0ياالل--ل““ل“““للطمخ كس
 ةييسس سس سس سس سيسي
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 ا وتسم داق 5 5 هللا قلو أي يجارلا

 يل تطاحا دق توملا نازحا نايخل اي ه١ لاقف .ءالل
 .ًالسعو انبا ضيفت ين ١ ضرالا نيلاءا ناردفا الو

 لوه هيلع لزنو) ةيجاد ةهظ ىيسلا تيشغ تقوللو

 نع لهذو . ةمادق ام رظني 5 0 دعي ل تح مظع

 هب مكي 00 هداك لملدخل قح هلع

 9 0 نأ نم هفوخو هريض مالظ 0 لا .اك |

 ناكو .بابلا يف لوخدلا ىلع لصحيالو رهنلا كلذ
 راكفالا برطضم ناك ةنا كانه نيفناولل ىتارتي
 ذنمو هنحايس لبق ايف طقس يفلا اياطخملا لبق نم
 روهيظ نم اعزنم ناك هنا حو 9 ا

 ناك كلذ لكو . هل ةريرشلا حاورالاو .ندطايغلا

 ك0

 هيي طحسب

 سس ااا

 | |١ يوقي نأ تفرلا نم باطناف . ةمالق ام+ يضيف رودلا هيل | عجريو

 | رصلوا ةيفاص 8 هو رغ دنع انين لتتوو ككاقملا ءليع أ ومب انناعا

 ْ فعضي اذيحو . كتئيشم نكتل لوقن يل مهلا انعا نلئاق وح
 ا دبا ىلا ادني ن0 نكف انتّرة روذتو اندسجت |

 0س سس ب بل ب طلبظلبدظطهدهسظسظغدبظغهغدءغسغء ب لهب سس ب ب بلب ببي دبغيعبعيبعبعبشتيبعتعشتنبتلطل

 ك0 #11



 ىلا
 هل سو م ص م سب ع ميسم ل ص ل سا
 بيست ل متل

 ظنحي نا دهتجي ناكف يجارلا | هأو ٠ ا ا ريشي ||

 ةناف ةهظع ةقشم كلذ يف دباكو ءاملا قوف هيخا سار ||

 دور نوره ضب ع اةيحاململا زول هاك
 لوقي ناكو . يملا هيخا ةيزعت الا "ف يججارال نكي لو ||

 اكلت كيراتنلو سابلاونبنايلا 5 ام ىنلايشلا||
 لب يف نيدعتسم مه سبل لوقي يبس اد ٠ انلابقتسال ظ

 ان ا مال ا ومجلا وزخل دلل ظ
 اقسم تنكول ينل اي ه1 لاقف. كلذكتنإو لاير أ|
 لجال نكلو . يندعاسيو نّرآلا موقي ىصلخم ن ..اكإ ظ

 دراي قذفا . ينكرتو خلا اذه ين ينحرط ياياطخ ظ

 يقالو مختوم ادلع لم | ةمثالا نع بوتكملا تيمف ||

 رشبلا عمو مث. سيل سانلا بعت فو مهاذع ةذغ ظ
 رفا اهديكتت ينلارطاخلا ا تاقشملا هذهو نوداجي ال

 انف تاهل كرت دع دق هللا تا يل هزه

 ا 1
 ميس سس سس لسا 0
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 ا م اا ااا ممم

 قم يلا تارا مياس لت امرك له كارب |
 كلدئاش يف هيلع لكفل لهو اهب كيلع ١

| 
 أ

1 

| 

|| 
 ا
 . عوسي ناف يسم اهيا اي انيخ ٌرقو سفن بط هل لاقو ْ ا

 ا

 / يف ثيل يللا نا تي ار من ايؤرلا بحاص لاذ ظ
 ا يجارلا هلا ك ثفتلا كلذ ءانثا يفو ارم هاسيملا كلت

 ا تثتوضل. يملا غرض كلذ دنعو , كلل شن يملا 0

 ظ تزجأ اذا 1 لوقي وهو اضبا نارا ىلإ اه ًالئاف مظع | ْ

(0) 

 ايف 3 غل لف راسمالا و كوه اناف 1 يا ْ

 0 ار اا 8ك“

 قعر 0 0 0 باف ١

 ا هروز' ند سفن ىلع ةكرإلا لواح

 هرهوجو ةيللالا بنكلا لاوه جيسملإو اروخا ىّقتي ايبرنا | ا
 | ةيظع يشوف رس لا 41( ْ
 . هنأيئأ فعض نرد ةرداصلا ِهف هفواخمو ا عيبج 2 دثف | ا

 ريع يسلب ن الا نأ بيرلو يللالا دعوملا 4 هنيدصتب كل ا

 ظ تقو انلانت يتلا مالآلا قارا اق باراطضا ن 2 4
| 

 01 2---ا

 ١ دود ال تالا نم ثعبإو تام عيا نأ داتا تال
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 1 و سس هيجل حس حسم وص ص صل ماع

 هه سس

 4 هلق 000 ا 8 تنوللو ل لق املك ظ

 ,رلا ند اجرخ >< .ذنلو دّدشتف ابي أ بذنب 0

 زيعماللا نيياجرلا ايار رخلا ءطاشلا لعافقو الو

 ان اطال كيما انك تيل

 ل ربل ادن ةيومسلا حاورالا نمانا
 اني دلءأ تن 5 دقانل ارم صالخا | اوثري نأ | ظ

 نالجرلا كل اذ تناك .هيف ادعصف عاش لبج ىلع

 مدعاسو ةلويصب امد دقعملا أمم :اضينيو اهيكانمب دع

 رهلا هي ةيلابلا اههبايثاعزن دق ناك اهنا كلذ لع

 نر ع ةعرسو 3 4 ةئيدملا كلت وحن ىلا ادعو |

 ١ ىلعأ تناك بهلع تعضو ينلا تاساملالا |
 ام هاا ع ولا يحج محن كو عا دل ا

 1 لب سوبع هجوب انيلا يتاي دوعي ال ل غل كلا 10 ظ

 دك اتناك ولا ةنال اياك رعإ ىرم انيلا [لوْسَر ناك ًايننيم ا

 ا انلا 0 | ةرقو ةيطنلا يف ثوملا |

 4 ةكوشرسك دق كلذيو انلجال نعل راص ذا سومانلا ةنعل ا

 . ةواها ةبلغ لطباو
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 | اهو جايرلا ةغنحا لع قوف ىلا نادعصي اناكو باعحلا
 ا تا اىعاجن لع هللا ناركشي |

 ندم عر 1١< .ريحاصلا كنيذ عم 7 ١ امعياغ ىلأ

 ظ املالاتف . هلاحو ناكملا دو نع أنعم نايلكتي اناكو

 ظ هيف كدجوي هل فصو ١/ اهيصخيال ةلاجو هدم تف

 ١ ةكئاللا تاوبر ةعاجو ة ةيومسلا 0 نويص لبج
 | ىلا نآلا نابحذت اناو "لوليك نيذلا رارثلا حاورأو
 نم ؛ ناكر قابلا ةريش ىرارظنت ثيح للا سودرف ظ

 ا 01 ناسيلت ك انه ىلا نالصت اذيحو . ةيهشلا اهراأ
 ؤ ىلا موي لك كلما عم ناربستو نافكتو 5

 0 | ءايشالا لثم كانه انياعت نلو نيدجالا |

 ١ ضرملاو نرحلاكضرالا ىلع لذسلا ةكلمل ةيس انك

 ظ

0 

 0 لق اعدق ناك ام 9 نم كلو

 ١  0انعا وير !اوادنم شان 0

 دلل



 لق

 يف نرولاح 3ك6:2و... ينال علا نم هللا
 .رزب يف كلاس مم دحإو لكو ةيومسلا ٌلاظملا
 ناكملا حب عبصن نا يختي اذام ناحتاسلا اهل لاقف

 ايياعتا ضوع ةيزعنلا الانت نا يضبنيالاقف . سّدقملا
 هيأ هاتعرز دق ام نادصحسو ايرازحا | ضوع حرفلاو

 ةاتدباك يذلا ا؟داهجو اكعو 0000-7

 ليلاكاب ناجل ك انهو كلل | لجال قيرطلا يف
 عادت الب ةنال لكلا ةدهاشمب ناعتقتو ةيبهذ

 ضيا كانه 05000 ىلع كانه هنايرت ابحاال

 يذلل عاطننا ريغب ركشلاو ليدارتلاو عاستلاب ن :'نامدخت

 00000 ماعلا يف 2 هامدخت نأ اميضترا |

 ٌرستو رظنلاب كديعا ريحتك انهو. . اك داسجلا كفعض

 ناعتمتتو .رادتقالا ىلكلا توص نسح عاتساب اكلذا |

 جرفب وود ل |اكوتبس نمنلا ا 2
 1 ظ

 آل: وبا 0 50 05 ١
 000 ا
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 نالب رينو سدلملا ناكل ىلإ اكتوسبني نيشلا مظع

 كلم عم اجرختو ايكرت نال نالهوتو . لالجلإو دجلاب
 ىلع قوبلا توصب يناي نيح عم نايناتسو دبل
 هبناج ناسلجتسو جايرلا ةغحا ىلع هناك باتا

 ىلع محب انيحو .ةنونيدلا شرع ىلع سلجي ام دنع
 نوكي اضيا اهناف اًرشب وأ ةكئالمم اوناك نا مثالا ةلعف

 . اككادعإو ةءادعا مخيكل ءاضقلا كللذ يف ٌثبوص اكل

 قوبلا توصب ناعجرت ةنيدملا ىلا عجري أم دنعو
 لا ىلا ةعم نانوكتو

 قاوحاب. اذا بابلا نم نانزنتي انك ملا
 اهاحاص اناء .اهلابتعتال ايوناشا وك رقما
 اناني 5 - تراثللا اونيذهت | ملالاتف ناعماللا

 سودقلا ومسا لجال ءيش لك اكرتو ملاعلا ف نراك
011111010 

 :ركاو ١ ١وثنال دو | هواك هيؤاالىلا | س؛ستا (])

 كوأ
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 دق نحنو .انه ىلا اهرضحن يكل اناسراوهو

 ل ةبوكرملا امهخاييس هلا اهنافطحالو اهانرضخلا

 زقيحو .روبحاب |ميداف هجو ةدهاشمو لوخدلا اركب
 ىلا اوعد نيذلا هابوط َةلئاق ةيومملا قاوجالا تفنه

 جرخ تقولا كلذ ينو فورخلا سرع ءاشع ةبلو 1

 نيسإلل اهماقالا. قاوبالاب نيغرملا نر نوريثك ظ
 يحل ةيلا ع تاوصاب نورا قال أ ظ

 وا | ىلع اودلسو . مهي نم قت ةامنلا تناك |
 1 "لما نيلئاق قوبلا تثتوصو منرتلاب هبحاصو ا

 لك نم اهب اوطا>ا كلذ < املو .نيتازلاب اًبحرمو |

 اوغلخ ضعبلاو اممالق نوشي ضعبلا ناك احا

 طك ايهراسي نع ضعبلاو انعم ءضعبلاو | ظ

 رع ف ع نورافيال أون اراك دعاصملا ف اهوظنحي ظ

 ليخ ىنح ةعيفر تافثو ةهجر 0 ال 3

 ظ 11و (1)
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 ىلعو .اهماقالا. تلزن دق اهسفنب ءامسلا نا نيرظانلل
 نومئرملا كلوا ناكو . اعيمج نيرئاس |وناك لاحلا هذه

 هبخإو يبيسملل نوربظي نراملالاب انو رظنلاب ران
 راكن نمافهدناف اه امإو سلا 2 ل

 انياع ىتحالاز امو ناحلالا كلت عاممو ةكتالملا كلوا
 نوعرقي الها لك ناعمسي ايما ابسحو اهتاذب ةنيدملا

 ردقي موا ناسل يأو يار
 مراكب دنع اهل لصح يذلا ملظعلا جرفلا فصين
 .روهدلا دبا ىلا هذه لثم ا سداح نايك
 هنا انجو هيلا الصو الف بابلا ىلا ادعص اذكهو ظ

 ظ نولسغي نيذلا مابوط ةيبهذ يفورحجب هيلع ب دوتكم
 لاح يف نوحي نيذلا ةطبغ فصي نا دحا ردقيال )١(

 اعيش كسرت ثارم ضعب نغو . ةيطخمإو توما دسج نع ةلصفنم

 اذهب اًذيذل عملا نااكاذاف . هيو ذعب رعشنو نامثالاب كلذ نم
 ناردني نف ضرالا ىلع مهو ناهثالاب هيلع نولصحي نمل رادقملا |
 ردقنال ام اذهو . ءايسلا يف هيلع لودحلا دنع هتذل رادتم فصي ظ
 تول لعل / هيلع فقن نأ ظ
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 ةرجخ 5 لع 0 0 فورا مدب ممأيث

 بت باول نم ةنيدملا اولخديو

 اهيبحاص نا تيأر رم ايورلا بحاص لاق

 مدا اذار ةاعزتت ! بال 06 رتب نا نار نسال

 ايليأو ىسومو خونخا مثو بابلا قوف نم |وفرشا دق
 ارم اننأاذق وشاتيلا نيّذه ن امه ليقف ٠ . مرئاظنو

 نأ مث . ناكدلل اذه كلم اي لهل كالللاةنيدم
 يف اهانخا للا اهيتداهش هابطعا ٌءاخإو يبيسلا
 الأ ل اقر اهارتف للملا امو دعنا5 . اجدد يس هكدا
 ُط بالا اخ كامات اهبل [ولاقف: نالجللا
 قحأ ظفاح ىلاصلا بعشلا لخديل بابلا اوفا

 8 بابلا نمالخد اما تير لاق
 اماقتلاو بهذلاك علت سبالمب البرستو اهتروص ريغت
 تناكو .اههيلا اهومدقو ليلاكالإو تاراغيقلاب موق

 هسييه د يل

 الباشا (17) )2: ر ا )1١(

 مدل ملا



 م

 اناونع ليلاككلاو اياد ميسنلا لجلال تاراغيقلا كللت

 نائري اهنعمسو اكديس حرف ىلا الخد لوفي ًلئاقو اهل

 | ةماركلاو ةكربلا فورخلو يسركلا لع سلاجل نيلئاق
 ني دالا ادب لا ةوادقلاو دلو

 ترظن اطوخد ذنع بسأويالا تن يف الو لاق

 | تناك سمقلاك ةيفت ةنيدملاب اذإو لخاق د ىلا اهتارو
 ..0لروشم نو ريذك س انأ اهيفو 00 ة ةصم از ةذزأ

 ألخ ففعس سا مهديأ يلو مح در ىلع ليلاكالإو
 ظ ناكو .روتف راغ نما 0-0 ةيبهذ تاراثمقو
 | ريغ نم رخآلا بيجي مدحأو ةحجا مهم ضعبلل
 .توابصلا ببر س ودق سودق سودق الئاق عاطقنا
 أ تيهعشا كلذ تير الف ان امإو . باوإلا ونلغا م

 مسمار )١( م08 تم (0)



 ٌداجا اء ةعطقو رهنلا بناجولا لبو دق لوبا اذو

 سال ةقشلا فصن سيو
 ةنال نيلجرا كلك

كوألطاب أ ءاجرلا هَل لاقي الجر كانه فداص
 ات

 كد أو بلا هدر رات داق
ا ٌناكالا لعفاكلبجت ىلع دعص

 و 

 لعل بابلا ىلا لصو ىتح لاز امودحا كلبقتسي و

 افرشاف' ...الجاع لوخذلاب هل ندري نا اًعماط عرقي

 اذامواتتيتا نبا قم هل. لاقو بابلا قوف نمدخأو

 اوبلطف كلل ةرضحب تبرشو تلكا يفا لاقف . ديرت

 يف شدني ذخاف . كلملا ىلا اهوذخأي هدا 0 2

 لع 0 2 000 اس م ل

 ك١ ا

 س | 0 ا ا ذك أرب ا 0

 احرطيو هيلجرو هيدي 59 هيلا ابهذي نا ٌةاخإو

 "ول (1)



 ا/ ١6
 ةمسششششسسلللا

 | ىلا هب ايتأو اهرمأ بك هع ا

 كلت يف ٌةاجزو لبحمل بناح لع حار ىذا 1

 ىلا .قيرط دجويةنا تدق ترش هي

 | ةنيدم نم دجوي هلا اكءامسلا باب نمو تح مهج
 | ةتعسو ةتيأر ام لكاذإو تظتيتسا مث أهلا كالملا

 هيلا

 نا هل كري ما ةنال ةياغلا يف ةلئاه ةقاخلا هذه نا (1) ظ
 |وطعي مل مغا عم ةحارو .ةنيناطب ملاعلا نم نوجرخي نيراثك ىرن
 لطابلا ماج حر ناك ذا ةمنلا يف اكاص ءاجر ل ناب ةتبلا ةداهش ]

 ناك اذا نكلو . توملا ممجافي نا ىلا ةنيناطلا لاح يف مظنحي ظ

 ناميالا نم !ولخ عيسملا رب نولهجي نبذلا ناكو اًقداص بكام
 ةنيناطب كاذ عم نوموك سدنلا حور دل 1 4 2 ردع يذلا ظ

 بذل أو نوكلمي مف مجولق ةواسقو منعا ىع لهضال كلذ نو ف ظ

 ةلزاب ىونتلا مسر ذختن نا بيبحلا اهيا ايرذحاف . ىنهلا ثدي 2 ظ

 الوبقم نوكت نا وجرت اذيح نيئارملا عم كبيعن نوكي الئل ةوقلا |
 ةحايسلل الها انلعجيو هتعنب انّدك نا ىلاعت هللا لأسا انإو.ءامسلا يف |
 | ونه ةيومسلا ةنيدملا ىلا انلصوت يتلا يللالا هليجنا قيرط يف ةييمملا |
 نيمأ 11



 لا

 اًرعش تلتف ال ناك

 لع نع هنورسشت لهف يلح 0 دنل ينا

 مولا 0 لاق
 رس نع هرهاظ ! امر الو
 1 نرم دهب امإ ار

7 0 

 0 رفاظ ريض ا

 را 2 عوار اورت امو

 مسجلا يئاص زئربالا اوذختاو

 .جرلا بارتنمجورذملا دنع

 ملا ير بجربال ظلك
 يضنو مدنع يران نافو

 خرب لالضلا يف جاجوعا نم

 مف ءوشو راسأت *وس |

 مزعلا فعضل هب |وثبعتف

 20 اصح 1 ةكستك
 ا 2-7 2

 ماكل تم < زوءرملا مهرس نع

 7 ّدلا هيف اود

 مقرلا مومس مقّرلاب عفدي
 .ظعلا شاشبكح هوذبتاف

 مدرلا رابغ نه ولخي سلف

 مج رم حري ساو
 مسق لك ةنم محرط ناو
 يغرب اًمئان يل> تمعجار

 يلظ محرلا هللا ىلا وكشا



 اد

 هه

 ينادلا مس هلأ
 ومو ووو ورع رورو ومرور ردود لعل ع

 ةيناكربمالا سيراركلا ةيعمج ةففنب ةئلاث عبط

 سل 2
 سطام



 85 :ريخأ هب ابلح 5 ركل تصصق دقل يأ

 د هرمنا ةنيدملا 00 ييسملا ةحايس

 :م روغنل ناكل ه هتلئاع تدهأش

 يرام ا ىح 0 00

 9 ل تا لف 0
 التر وزان رماد ماذا ذإو . هب مربخأف مع

 0 رشرح يف ت تالحو ترفاس دالبلا

 " لجرب اذأو ايان تيارو شرف هكدا



 ع

ٍْ 
 ١ ةهحلاوحن اًرتاس ناكذإو يبجضمب رم ريصبلا هل لاقي
 ظ رافساب نيح ناطتم ةعماو درس تقف اهدصاق انأ يلا

 ١ باجا انراسي ؛ىلا يا ةلبلا له ةلاسف .ىيملا
 ْ ىلامكو رار ثاف اهناكس امإو ةهظعلا كالطأ ةنيدم يف
 ظ 000 ا يننال اذكه تنئظ دق هل ت ع

 | كلذ يف كشال لاق . كلهالكق دا يناعجيام
 ا دنل تأقف .٠ . منع هلو هال لوقا د ا تملأيو

 قدصلا 0 كنأ رايظبو كس ليس 5 كتانيحلا

 ا | ام ناح لزم تا“ سياجمل لهف 0 فلا هل. ل ةبطاخلأو

 ا جواس يب ىسملا ل لاقي ة كني دما هده كاب 7 كداَضا

 0 لكيف عاش دنوال ري . ةيومسل ١ ةنيدللا وحن

 ا ةهرس 506 هتادهاجي و هباعتأو 4 هتانياكم هور هرغس رياح دالبل

 0 ا يناكميو ىير طا ٌْك ةتباصأ يق :ل| 00 هليوع,

 ١ نوبغري نيريثك لعج رطغلا راسا ل
 | لكا دنع اًنونمم ًالبق بسيبح هلا عمو .ةحايسل

 ظ



: 

 0 عاش دقو هلع لجال نآلا حّدهي |
 اورطاخينا اوديربي , م نيذا ا

 تداعس يف ةوكراشي نأ نوهتشي تارطاخلا كلتممسفناب ظ

 ركسي ةنال وعنق ة ارح اودع ةاامادكست
 .أ نزحوا بعت نودب ةبوغرم ًالئان ةايحلا عوبني دنع |

 م أ لوقي اذام مث هايف فكل
2 

 ا

 .نيوعم ةهنع نوندي 46 ريصبلا باجأ ١

 :! ور ضعي ر بايب ن نآلا ربسي هن نولوقي 0

 0000 ماسالا

 بعماللا نأ نولوتي ضعبلاو هنار طعذالب

 اد هناقفأري وأم هكا هك ل ا

 ءالضفو .ةيرق لجرلا بحاصي امك اهيحاصيو |
 راد يف ةغم دق دالبلا كلت كلم. نأ نودقنعي كلذ |

 * كتبو ىششيو برشبو لكاين ًانيزم الج اًكسم |

 | اضيا نوعقوتي مثو .ةاضفلا .يضاق وب رسيو ايموي ظ

مم ميانتا تت سس
 م



 ميلاقالا هذه ةكلملا كللت بر ٌةريزو رم ليف بيل
 نيوئزيخيسي ةبرافا هيلي قل بللسالا نع صو
 ةمحم ةديس نال ةحايسلا أ ىلع مزع أم دنع ةنورتنو 4

 أورخت أى ادج كلما رث 1 مر ىتحاربتك
 .هسفن هيلع عقو ةناكك لذ [بساح ونحا يس ءالتبأ دنع 4
 ةمبعألا سيل وسفنب ةرطاخلا لع لح ام ناف بمعالو
 دايس

 كاذ لجال:حرفأ يناف يف ا قبط انه نا تقف

 راثأ انصاح ودئاكش نم نآلا حارتسا ذا نياكسمل

 مول ماس قشر نع اديعب مظع رجاهباب هوم
 هذه نال ضيا رببإو 1و 5:1177ازيولاا! 1 ور يانغ
 ار اناردا امو دالبلا هذه ا هب تعاشدن روما

 هنأرما نع نيف تيعس لوف نيج 0 كال ١
 اولعف اذام يردا الو يلاب نم نوحربيال مال هذالوأ

 اهدالوإو ةيهسملا ناهيسدنع حرملا ريصبلا لاق
2000 



 1 دس ةخبسفلا> يبجبفا

 ظ ادسسسا مس سا

 مم ترثا دق مالمأت ناف ةسفن يهسسملا مكن 2 ظ

 ٠ م 3

بت 9 اربخأ وبه انىتح 5 ا
 ةيطاب 2 ةوع
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 || ينالرلالا اذه كلل دكّوإو من ريصبلا باجا ظ
 قل امك يضفلا تفرعو هنيعب تقؤلا يف كانه تنك |

 مال نوعا معببتج اوحاس مهنأ كلش لم لئصفتلاب

 نارئاس نحنو اهماؤب ةصنلا كلل منوأو ةعبزالا اهدالوأو
 مرابخا تعطنناو رهنلا ريع ام دعب. يبيسملا نأ. . نال
 تدقق ةيفيكلا هذه لع اهراكفا تلغتشا اهنع
 ناش نرمذا .زيزعلا ةبحلا طابر عطقنإو اهجوز
 يق يفنعب رثوت ا دتف يق ةقيبعل |تالام يل.

 او .اًعومد اهانيع تقرذف .اعبط يرشبلا سنجلا
 يل ”كف.اهبلق ملاخ لب طقف.كل
 ١ ىتح امنع ةئاصف يتلا بابشالا نم ناك 0
 ريغ اهتريسو داحلل ا مالك اماما روصتو هرظنت دعت
 اهريمخ تلقففاسبب هير تلاع قلاع ةيملللا
 تعجأر ام دنع الكا تنس :: انك بقت 50

 | لكل اًنضاهلق تسق فوكو باتو ةعومدو نين

١ 
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 مانا ا بلطي "0 ةنيطلل ةفيطللا هتاعّرضت

 هأيحجب لةثم وهو يبيسملا 2 هب ملك ام ”يش نكي و

 الط ءلن بكو أت ١ 2 7 اهنطاخ ىف 5 :
 لعا اذا ًالئاق كا ارصلاو ةلولولا تك

 -ملعجو 1 5 5 قرط 00

 00 انإ ليو اهدالل تلاق من 00

 امسافانأ | ةنئارتول ذوو هنيالع ذب مابا تدرط

 : كللذ 53 اهاف . ةيدبالا ةايحلا ىرم ؟كتعنمو

 ورثأ يف دجنو اك ءأرو تهذدل فنيلئاق اوخ أوخ وحر

 اعم ع نأ 51 أنييصن تلادإ بلا تلاقف

 رأ ةعنتتم ينال اندحو انعول امانل لضفا نراكف

 | عي هل عملا ةايحلا اروننيردص نأ كيا بار اطضا
 درع داح هتدعاسم كسذلا 1؟:/ويو ؟ 5-1

 , 11:14 مأ سيمبا خاخ نم تلفإو توما كا ارح

 ع 004 أنه علا الاب تننظ يفنأ ريغ 014 ملعأ

 ه-شسسبب

 سس سس سسسس سس سس سس حمس



 اءانسا|واوخرصو اوكف .ةماس دا ٠
 اذاو اهلح ةيسملا تيل> ةليللا كلت فو .انل ليولا

 اهلل ىتارتو ااعأ عيج هيف تيك ًابعامأ حوتفم_جْرَدب
 ثوصب تخرصف يلع ديقل دق اهبونذ باسح نأ

 | امو 1؟:11ول ةئطاخملا انا ينبحرا ملا لاع
 3 انيخ نالجر اط ىتارت كلذ دعبو . دالؤالا

 اراا هذه لمن اذا نولئاقو اهشارف بناجي نيفقإو

 0 ا ا هناا تتزاتوراتا حس ص 3-7

 ا 8 مدقتث نا اهل حس ولف ةجحرلا لجاال خرصت !ماف
 0 ذاو .لبق نم اهجوز 0 انرسخ اهك اهانرسخل تعرش

 00000 ءاسمعنمن نا انمزاي كاذ
 ١ نع اهّثكي نأ ورساب ملاعلل نكي الف ًالإو ةايحل هذه
 | تدق رف تداع مث ةروعذم تلقي 37 ةحايسلا

 ١ ةداعسلاب اًمننم ءايحالا نيب سلا اهجوز 3
 طاحم شرع ىلع سلاحا مام ارانيت 5 راض ةيدإلا
 هايس يدق ءطوم ملا وغ هن رض حرق س 05-5

 ص500 2 تح
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 كلناينا لجال ابلقناركش كركشا ىكمو يبر اي ًالئاقو

 وبرضو ةلوح نوفقإولا فنه مث ناككا اذه ىلل يب
 فرعي نأ حا عطنسي لهنا ريغ 1 مهتأراقيقب

 يلصت ياذيب جابصلا يفو ةةاقفرو يب ريسلا الإ مظانلا

 تنك نأ'تل اقف: بانل عرق مم لكتو اهدالوأ عم

 بابلا عفو نيم .[لاف لخداف برا مساب تيتا دق ||

 . هلوتب كللذ 0 درأو تتيبلأ ان ال” مالس كا ملسو ظ

 تلح ةرأو احل 0 ثبت اذا[ كر د يسح 3

 لاتف. اذالو «اج ني نم فرعتل انهبغ غر تّدتشأو

 تلذا 0 نكاس انإو رسوهف هسا اما

 كنا را ا ناكملا كلذ ىلا باهذلا نيهتشل |

 ةيسقن يف ث كجوز ون ِهِتاَع يذأ ارثثلاب ٌنالأ نيرعشت ظ

 . ةلاهجلا يف دالولا كلئاتباب وقيرط دض كبلق ا

 فتارفغلا رينك هلا ناب كربخحل مجرلا ىلسرأ دقو ظ

 0 لا 0 يرضحن 0
 كي وقنو ا

 يجرب“



 كانهو .كيبأ بوقعي ثاريم 00 مسد

 ىلا اًئاد نورظني هفافر نم يفولا عم تاجوز يييسحلا
 نوهتبيسو ةايح نيرضالا لكو خي هسذلاك اذاهجو

 . كيبا نكسم .نيتلخ اد كيمدق نَح معاوس كنع

 ايلتبود اوراق ناو [ءارتحا هل تدوم ةييسملا تبرطضاف

 2 د ةذدلاذ اباتكاهجوز كلم نم ظل

 ناكو ": ١ شن .ةبيطلا نراهدالا ةحئارك ةنُتار اّذإو
 لمت اهنا يف بغرب كلل ا نا ةيبهذ فرحاب هيف ابونتكم

 هتنيدم ىلا ديحولا قيرظلاوهاذه نالاهجوز لعاك

 اذه تعمس امو . دبالا ىلا هنراط- ل5 1. فلل

 انقفارتالئاق كتسرسفف اسما 0 راك
 كلنلل دجنو اض اضرا نحن. بهذتل

 أ يبعت * نا كيلعفواحا لبق دل قاباجا

 ريشاف .ةب : ةيوم أ ١ ةنيدملا يلذدت يف كد نم بعت

 ىلا يهذنو ذوي ةتقلو 'يبسلل يات نأ اذا تا
 ا
 - همس



 قيرطلا لذدم ةنال ةعقبلا ارو قيضلا بابلا كلذ

 اةلرصنإو .. كرما لمس لاو هكلست ن |يغبني يذلا |
 كدالوالو كسفنل هب ًرتلو بانكلأ اذه يمذخأت نأ اضيا

 يف كلئاقب ةلم |هيغرت نة :رت ةنال بيغ ةوظنحتو

 هيفست نأ ينبني ةنالو 4:1 ١ 1 زم اذه كلتبرغ تيب

 يناثلا بابلا دنع اضيا

 يلا نا يلح يف ترظنو ايورلا بحاص لاق |
 كلذ زلات فدو: ةصيلا هذه كرم دهرا ظ

 ينا يدالوا اي ةئاق مهثدحو اهدالوا ةبيسللا تعج |
 كلذو 5 0 0 انك :زنأ تجحزنأ دق |

 ةعنتتم 01 31 دا 0 20 ظ

 الا األ . انشا كلن ات دقو .. ةياغلل ليعمل
 لاح ع 1  هاعمو اءط ةسيعتلا هذه انلاح

 تمرسف لال قلو يرييض ل ةلم 7 0 هقيض

 ظ
| 

]): 
 د تتاهدلا كد 2 هد اك و يلق 5

ْ 



 ملال

 رئازلا اذه ينهش لولو ليلا يف يلح الولف . نحاس
 508 يدالوااي مغ رومات اكلت يف ىركذت يقئاَما ظ

 ىف الأ يف خخ يذلا فاراانا تشل
 كلت : عئارش تحن هقافر عمو ةعم ثكفو مابا ابا ىرن يل
 اذه ىلا ممأ لذ ملم حا اا 3

 / | نيج اواو ثلا معدو مث . يعسل

 ناجم نازل اذا !ويعذإا لا نورا هاو
 تلاقف بالا انعرقو تييبلا ىلا اتءاج دق ةيعيملا
 عسأماف ٠ لخداف براا 1 مك تل

 املك طق ايس ا اند د ل نانأ ارم

 بها ةذيسلاب اذإو انتو تلا را
 تاجا .ةراج اي اذهب كلتياغ يف اماتلاتف. 2 كرتل

 بمن يننا ةفئاخما اط لاقي ينلا امنم ىربكلل تلاقو
 ىذلا ف وأ ثنب وا ةفئاخلا اهلأسف 0-6

 عجري ن ١ بلطو ةبوعصلا لبج ٌْك يبسلا فداص
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 تقنطو حئاصلا يجوز عبتا يفا تباجا .رفس ينال (ةعم

 لجا نم كوجراف ينزاج ايناناح ةقئاذملا تلاق
 لظابلا ءارو يهذن ال نا كدالوا

 امل نال م نوبهدس_ يدالرا ولكأاك علاق

 انه ءاقبلا يف بغرب مم دحا

 كلاب يام ]عج اذان ليعلا ايودلانف

 الناب ثككش لل انا ةللعا ام تملعلل/ تباجا

 يم باهذلا نيرانخت
 تالصح يفلا ةديدحلا ةفرعملا هله ام و .تلاق

 1 كتلامإو كئاقدصا نع انكه ى 0 اهلع

 نيا ىلا دحا رلعيالر كس
 قرافم كنم 8 تالذت دق ىلا ةيهسملا تب 0 1

 رثكأ | ينقلني امو رهلا وروبع دعب اهسالو يايا يجوز



 .ةحايسلا ىوس ينجيري *يش الف اماغن ولا يف نآلا ان

 انا ندوكاؤل ثوأو راحل يق ةيضاللا ةليللا هيأ دقو

 دالبلا كللت كلم ةرضح يف .ركاس ةنال .ةعم ىسفن

 اياد ءايحالا عم وهو ةعم لكيو قدام ىلع ساي
 ىلا ة مسْفْلاب عيش 59 ال ماعلا كي رصف لضفأو

 نا كلذ قوفو ( 4 ٠:0 رك؟) ةنكسي يذلا تبيبلا

 اذا هننع لوبقلاب يدعو فق. راكلل كلذ بر
 هي اباتك ىلاطعأو لا أنه ةلوسر ناكو ت رضح

 اني مينو تيما ل11 ينوعدي
 اذه نع نالونث اذام ا اق مث.هنا ةاركو

 نملوت ءسأ لق يلا ة أحلا ظعأ )ان ةنئاغا تللاق ظ

 ٍكلجوز باصا اذام يلدرلاو كجوز ىلعو: كييلع

 0 اك هنحايس نم ةوطخ لوا يق امرقث كللقو

 قيرطلا يضبب ةاقفار اههاف اًضيا نعذملاو دناغملا
 0 ١ :ربخأو 6 دن ل : نعرافكلا انضر ىح ظ

 رتل
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 نار مولا د ةللظازلا نايلوز او راما تفدانش. كفك
 قوس يف هيف عنو يذل ارطخلا يسنت نا ضيا كلب قبلي

0 

 لد لج -حر وهو ناكن اف . ةريثح ار ا ءايشأ او ليطابالا ]

 .ةنعضلا ١ ةبكسلا 3 ركل مدنا ةكلدنت اذأذ اذكه قيضن ظ

 اثرا“ اال ذنلدم خله ربت نأ اضبا كيلعو ظ

 كدسج ة رك : لجالذ تكلسفنب يرطاخت نأ ترساحت |

 رورغ ءانلاب ينراج أي ين .رحنال .ةيهسملا تلاقف

 جيرلا ينتفال نب يدي يف عضو دق هنال يقيرط يف ظ

 امأو ةص رقلأ 0 / ميرا تاللهاجلا لويجأ نواف ظ

 يبار يف ةبيصم ينأب ريظن يرحاب لب ةتبلا يباق بيذت

 اةأود نا 0 قوفو ولحا ىلع مدقتي نا بجيل نال

 هللا ماب ينأت ل كلئالو اذه . ىلحا واحلا لعجي لا

 اهتريع كلذ دعف .دعب ينيغزتالو يهذت نا كوجرا
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 2 هج 2 اه لاتي يلا ا١عبحاصل تلاق و ةفئالا

 انتروشمب ىزهتست اهنال اهدحو اهكرتنو بهذنل يتراجاي.
 ملف ةفئاخلا امرا نعذت ل ةححرلا نأ ريغ . انترشأعمو

 ًالوا .نيببسل كلذو اهيأر ىلا ةلوهسب داقنت نأ عطتست

 ىنم اهسفن يف تلاقف ةييسملا لع كن اسامح قل

 يل ةليلق ل اهفأر ا نكاعدلا ل يلراج تمزح

 يابس لع اضل اال 5 اسما

 فضيأ تأتف اهظفرأ لق هي 0 رال اعاذ

 0 كحل يعمم عم ةب طاخلا تب ا بوسات ل

 5ك نم امم ةلرقث ام 00 قحلا تدِحو
 ةرايزل كلعم تيتا دق اح ةراج اي ةفئاخل تلاقو يبلق
 ديرأ نيرت ام اهدالب عدوت نا ةدصاق امنالو . ةيوسملا

 يف اهدءاسال ميغبلا حابصلا اذه يف ًاليلف اعيثأ را
 ةياثلأ أهتياغ امل ريظن ل 9 أي ِط

 ضيا ثنا كلنا تسرا . كلل اب ةفئاخلا تلاقف
 مسيسسسسسلس



 جراخ انمد ام اننال ةيبكح يوكو «سزرتحاف ةلهاج

 .هبف نحف اذلخد امدعب نكلو رطخ يف نوكت ال رطخما

 اهرفس يف ةيعسملا تعرشو اهتيب ىلا تعجر الكهو

 تعدف تأسزا أمتي ىلا ةنئاخلا تلصو الو

 ةفينخو ةحاتلاو شافألا نبع ّنهو اهتاراج ضعب |

 اهرفسو ةيعسلا رماب ٌنيتربخإو ةفرعملا مدعو لقعلا
 يف ةممعريغو ةليلق ىلاغشا تناكذا هنا يئاراج اي ةلئاق

 أهميب ىلا يلوصو دنعو ةيعيسللا ترز عابصلا انه
 تيتا دق ت تنك. و ١ تلاقف غدا بالا تعرف |

 مالكلا اذه بل ةلظ يعطف. لدا بويل ما

 يةدلب اكرنلد 4 ءاسعدجوف تايحلا ىف وم عون

 ينداجا .كلذب دصقلا ام اعلاف ..انضبا اهدالوأو

 اتصقو اهجوز ءارو ةحايسلا ةدصاق اهنا راصنخالاب

 كلت كلم نا تفدزاو ةتلح دف الح لع اًضيا

 اكاجرملا اماغديفت اههنور وكس هن هللا



 ل

 . بهذت ابنا نينظت بمجلل اي ةفرعما مدع 3
 أأ لظعلا ةيحلا نال كلذ دكوإو بيرالب من من تباج
 باعتالا يثو باهذلا نما اذكو اعنم اه 4
 ذارغسلل ةيفاك - امنا قي قيرطلا يف اهفداصت يا

 : لعجت ك اذ ذاو ولا لغاز بأ ١ نأ: ةلئاقب ىلف تحرص

 ىمل او لهجل اي شافخلا تييع تلاقف .ىلحاو احل

 باصا أم رذتالأ رمل هذه ىلع ايلوت لا( فرست

 الأ انه ناكوت ناي كلفنا الو . . قادت نس اهجمز
 ةريذك تارطاخم هسفنب رظاخي الو هلا ينتكي ناكل

 ءىنال لجال

 نم ماهوالا يوذ ىتيحتا اوجرخأ ةمحانلا تلاق

 ردقي نم اههوت يف تيقب اذا امنأ لوقافانأ امأو.ةنيدملا

 5 ااهروا ن : ”راك/ 9 ةاهلا امعرواجت ميرتسينإ

 . ار نر. ةتبلا نزحا الف . دحا اهتيطب الر ومأب

 | الود لخد ذن 1 لضفا اهناكم يتايف بهذتلو
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 ةديج لاح يف طق نكي ل لاعلا ىلا نوهونملا ىتمحل

 تنك. ةبطاخلا هذهو انل ام لقعلا ةفيفخ تلاقف

 كاك ثميح ةياغلل ت احرف ف ةرهاع ةليسلا دنع 1

 رانفالاو ةهارقلاو دسحلا د ةبع تاديسلا كانه اضيا

 انمزل ام اهريغو صقرلاو ىتيسوملا انذختإو رخأ ضعبو
 ةبيدإو ةفيطل ةرهاعلا نأ ةقيقحابو . انرورس ليك

 رغم لجر اهجوزو

 ةمحرلاو مهيرط يف إوراسف اهدالوإو ةيعسملا اما

 تلاقف ميطاخت ةييسملا تذخأ ا مع

 ةفاسملا ضعب يأيأ كنقفارم هاا بحل رااح ةحرلل

 ع را رم

 :ا تملع اذا يفا ةاتف دعب تناكو ةهحرلا تباجا

 دلاجيلا طق عجرا ال ةبسانم م نوكت كايا ينيحاصم

 نب لع ءا يلال انعم كنعرف ينل ةيعيسملا تلاقف

 1 نا كك يجوزو .هذه اننحايس ةيام شام



 تنأ اما .هب لدبتسيالو ةعيج ماعلا لام ةلداعيال

 ناف نيضفرت الف يتةفرب نيبهذت لب يئدت ملولو
 | 1110 يةعرلاب ا 2 اواو يناعد عسذلا كلملا
 | نييهذتف كرجأتسا نا تعش اذا كلذ نع ًالضفو
 | انني كراش 0 كي كلذ عمو يل ةمدا يعم

 أ .كانم لبق قل فرعأ فيكى .كلو . ةجحرلا
 بهذا لب ةتبلا تككش امل هاجرلا اذه يل ناكولف

 ابعتم يتيرط ناك ولو دعاسي نا ردقي نم ةدعاسمب
 ء ةياغلل

 يهذا .نيلمت اذام يتزيزع اي كربخأ . ةييسلاا

 | لاذاف كرما نع ريختسا كانهو قيضلا بابلا ىلا يب
 كناكم ىلا نامالاب يجراف فاك عينت ىلع ىلصحت

 يذدالوا وحنو يوحن كفورعم ةازج نيا ب يم كلو
 أنايأ كنتفارأ

 ك0 ا لك لفحاو نسال ام زج زا

 كييسس“”1 141
 مساس

220 00 



 سرب

 كلملا ينو كانه يببصن برلا لمجيلو لبقأو انةيرط

 ظ يلا

 ظقق سيل اًرورس !هيلق ًالقمإو ةيهيسملا تحرفف

 بغرت 7 يف امعنفا امال لب اهل ةبحاصمةاتنلا نوكل |

 امم اف ية ةحرلا تذخاو ما ةراسف .انصالخ

 ىخأ اي ع 2ك اذا ةييسملا |

 للي رخا لاس ربيطاباذا اسأل 0

 ديزي امو انتدلب ب نيقابلا كلئلواو اًقيقح ًرابدعا

 يناياع موفعي نموأ دشرم نودب مخك نزح

 ءانافأتيئاسلا قفارت ةقفشلا نا“ .ةلهسملا

 هدنع جانو ىلجال ىسملا يب ىكلئابرفا لال نيكي

 لأ تدقنا الو 0 م ينال يفقراق

 ااموح ٠ 5 او هقز نا لعجو“ هعوم د عجأنبر ع

 را ةحراي وجرأف ٠ ثننأو هازعالا يدالوأو انأ أهرف

 روعرزي نيذلا 10000 ,العيضتال كلءومد

 ا
 همس ل ةييسسسسالب

 كس“ 1<” طن«

 م77 7 2 1 1< 10525052501215 ة ية



 ءاكبلاب.راسذ بفاذالو :يابتجالاب نودصحيبعومشلاب
 ١: طز يقم هرح.الامأح منرت ابهى ائيمم عرزلا رذبسالماح

 ارعش ةحرلا تدشنا مث آو 0

 .عيقرلا انيراب هللا سّذقو عشنا وحن اسلا باب ىلا
 ومد ىوأم. 4 ةكر بيو .(قيرط يف كرابلا يؤ دشزل
 _ عوبرلا:كلت ىلا هكلساف 7 اًميرط . ينفعبو
 عوشخملاب اعيج هديعنف يءارومهكرت نم حربو

 آلثاق كللذ ىلع خيشلا دازو !يؤرلا بحاص لاف
 اهجوز دا ثييح ساأبلا ةعولاي ىلا ةيهسلا تلصوال
 تطظحالل او اليلق تفقو لاحرالا كللت هيب
 دق؛كللا ناعم لبق نما درا لا> يف ةعولابلا نا

 زييشلا ثملاسف .نيئاسلل ايما ناكل اذه لعجيرما 7
 فن يريثك نأ عم نال . هيف كشال من لاقت كازو

 ةكرر عيلصت يف نوبغري مهابو كللملا ةلعف مهاب نوعّدي
 اهنوبرخيف ةرابحتا ضوع لبزلاو رانقالا نوبلجي كلملا



 رم

 رطاخن له تلاةف ةجحرنأ اما .اهرلصن نا نع اضوع

 (ماوطخب ذقيح |وننعاف . طقف انسفنا لجال صرتقأو

 بيف صوغت تداك ةيهسملا نإ ريغ اعيج أوربعو

 روعمسم مهنأ |ونظ |وربع اناحو نيترمو# ةرم نم رثكأ

 ]بق نم أه ليقأ. متي نأ تنم ما يبل ىبوط لوقي ًالئاق

 مهنحأ يس يف اومدقن كلذ دعبو ش2:ا ول برلا

 ةنابسا ىل تك ةييسلل ةحرلا تلاقف

 دابلا دنع ةبمم لكب نيلبتت كاب كلل يقلا ءاجرلا
 تناك سأي ةعولاب يأ يهزع تراخا ا. قيضلا

 * اح ورق نيفرعت ثنا ىتبيبح اي ةيهسملا تلاقف

 |ةطساززس يجند لب اسفرت كاملا

 نرا لقعلا رّوصتي له ةنال .ةريثك هاوسا

 2 0 داجمالاو تاريخا لجال انودسجبو اننوضغبي

 داعتالا نم مهثكمي ام لك انيلع نورجي ال اهودصاق

 خاخناو فواخلاو تاقيضلاو



 آن

 ناكو ) اضبا تيلح 5 ايورلا بمحاص لاق

 ةجرااو امذدالوأو ةيخم للا اذاو ( يفقراف دق ريصبلا

 هلأ مهوصو دنعو بالا وحن مريس 3: :نرومادقنم

 نولوقي اذامو مهفّرصت ةيفيك يس اضعب مهضعب بطاخ

 صو بابلا ةيع 0 عرفت و أونسكساف . ملل خاب نأ

 | تعرتف انس 571 ا اهنال نيقابلارما يف فب يذلا كل

 ظ نع اضوعو ,نيكسما اهخلإا لعف اى ةبلا فاز

 بابلا عرق نع تفكف رييك بلك 7 اذه نعل

 غطا 11011101

2003111111 

 011 نسل با

 اأو ىلا كلا عه نع
 ' رساجتي مل منال نولعفي اذام أوفر 7 ولسان

 0 نا الو بلكلا ن نم أفوخ دن ارعرتتالا
 ةيوسلا ناو معوجر نم ٌريمشيف بجالا مأرب

 كلبك رت وف دشاب اضبأ تغرق 7 ةو اريخأ تول

 فنك كلذ دنعوا لانلا عرقي نم بجاخلا لاقف

 ظ انو ةييسملا كاما م و جابنلا نع لعل
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 0 سس

 . ورصف باب انعرق انزال 000 بضخياال تكلاقو

 ه1 تاجا . نوباطت اذامو متثج نما ن نيل

 0 هدصقانددضقو يهيسسملا ىلا ثمييرتحح نم هراغبتا

 دولا قيرطلا ىلا بابل اذه نم ..ناجم رورملاب انل
 4و

 ل علا انأ امأو 0 م

 0 00 نزل 0 م 00 5

 اهذخاف.. اضيا ىدال داوم عن تلاقو اهسأر اظل

 ايلا نوناي 3الواكيإ وخد الباف اهدالوو !اخذإو اهدي

 قوف ناكيذلا قيوبملا أعدو بالا قلغأ كقيحو

 ىح ”دئادملا 6 احرف قوي ن ْش نيم

 : تفيكسملا ةجزلا: ام . ةنيذل تاغن داوملا التم

 3 تار اهنال 0 دعترتو كبت اجراخ د
 تذخا تلخد اه دعب ةيكسملا نكل .تضِفر دن

 ةففإو ةبحاص يل نا يديس ايةلئاق ةمحرلا ف عفشت



 لف

 '/ ذا ةبتكم ابنكل دصفا تتيح ةدلصاق ينتقفار دق اجراخ
 يجوز كلم نم تيعدفان| امإؤرةوعد:الم تن

 اهدنع سناكق دج راظعنالا اهءاثف ةهجرلل انا
 عرتت تذخا اهيف عفشت ةيهعملا اهي. ةءادا ةقايقتطلا

 لاقف . . ةيسملا تدفنرا ىتج فنعؤور..ةجالب ىبابلا

 ينل ىتبجاص يف ةيعسملا:ىرب اجا. سنا نم بجامكلا
 اًيشخم ةطقاس ةحرلاب اذإو بابلا عنف . كلن اهركذل.

 ١ ًالئاق اهديب اهكسافاط ميال نا نم افوخ اهيلع

 تلاقو اليلق تقافتساف .يجوق لوقا كل ةيبصاي.
 باجاف . قمر يلوم مل ىتح تيبعأ دق يديسأب ظ

 | كيلا تدان برا [تركذ يسفن يق تيعا نيج 0

 يفيروخل اذ يفاخت ال./:7نوي كسدق لكيم ىلا ينالط.|
 تبعد دايك د ملا تقع تلاق. تدئجم اذا.

 انم ينزعدف انا امإو كلملا نم تبعد اهنال ةبييسملا |
 ةلفطتم يناذ ىرأ كلذلو ظ

 اسس سس سس ل يبس سس سس سس للا
 0 ا سس ل حم صح سعه سس طم اس سح
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 انه ىلا يئاتل كلدعد ةييسملا له . بجاحلا

 نم دعب كل لهف تج انكهو مث .ةحرلا

 ةاضبا انا اهي كرتشا نا اجت اياطفملا ةزنغمو ةمعنلا

 لفطلا ]كغ د ل اهذانر لد اهني كناياف
 اونأ فيك يب نونموي تيذلا لك لجال ىلصا انا آلئاق |

 اهمايشغ نم اهتقافال ةقشنتست 8ىشل ىو ناب رمأو يلا

 يمحرت مث. تشعتتا ليلق دعبو را نمرادغم |وتاف |

 ؛ل اولاتف .ةجحرلابو اهدالوأو ةيعسملاب قيرطلا ديس |
 ال هير د اك ضوراتو ومما نيطانن[ اديس |
 اداب لن نا طرا قفا ةرالاز ها انوفا
 ونعلابف لوقلا ام ا :ركارنغا انا مماجاف |

 وايقاف . كللذل ادادعتسا ةنلع ايف لهلا ادإو مدع |
 | شن كل نآعي ام دنع يفانلاو .ةلبقب يِتفش نم لوالا |
0000 

 دج وحرف دن مرو ايورلا بسحاص لاف ل
 كغ 7777#



١ 

 ىلا مداتقا مث رورسلإو ةيزعتلا مالك نم هب مهلك ام
 0 ٍمسيخأو اوصلخ خ لع ا مارأو فانا قوف

 مم ةيزعت مهي رط يس دعب ايف لعلا كلذ نونياعيس

 ضععب عم ماضعب نولكت ةيفيصلا ةفرغلا يف ةلم 5

 انلوخدب س0 اظعأ ب لول ةيسللا 0

 قوفي يرورس ببسف انا اما ةحرلا _تلاقف. انه ىل
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 لكنا تننظ بالا دنع انفق و ال. اننأ .ةيعسملا

 كلذ 06 انجي و تعرف ذا اع 5 أنبعت

 يراضلا
 تبق امل "لع عقو فوذحلا دنا نكل .. ةمحرلا

 نانيطت - راشلا 00 ان تضف فرو تنأ

 :أ 2 ثم١ 00 كرت ةدحاولا ل ذخوت ع

 دق خرصأ ن 0 ١ نم يسن طبضأ ١ نأ يئحمأ دهجلابو 3

 ىلا ترظن ذأ نكلو . دعب عرقأ ن نأ تنخ ل

 ريض لت ب  ©؟ © 6©]٠٠]؟٠7 © ©؟ا؟9ش يي يي اة وع و يو ص ا و ع و سر رس ع سمج

 تيس سم
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 أ اما هنا تنقيا ذإو تصجشت بابلا قؤف بنك

 ور نال فيك ملعا ال نك او تتعرف تنومأ وأ عرفأ

 كوأ.أإ احلا نب تنتياضت

 ٍافجت| :ىقخت فنعو ةذشإ تنعيرق“ . ةيويسملا
 رايح ةئم ةريظن اعرق طق عما م ين ٌثِلْخَو توصلا

 دسفظنخأو اناصنغاو ةونع تلد كنا تركتفاو

 ١1:١١ تم توكلملا

 7 !اح يف" نراكول يلم لقي ال نم 1 :ةمحرلا

 05 | بلكلأ كلذ لع قتلك دق بابلان اف

 ىو ةعفد لكي عرقيالو يريظنا ناك نف يه برق

 ة>اقو نع يديس لاق اذاه يفيربخت نا كؤجرا

 ة هل ع :كفزق ةتتوص-هءامس

 جتنا ينكلو .ر قل لد و عا

 ظ
 ١ ا اذ اذه تفرع ولو هطنع اذهك الك هئاقبا كره |

0 

 هود -سسعحمضصسنسم

ْ 
 كة“



 بابلا لخاذانعيبجل ّنالا امإو د ىرج ام لع تررساجت
 يلق لكب جرفا انا اهو

 امينش الكبر اذا ينال فل امس. ةئصإلا
 دالؤالا لاقف ينم اريل فل ال... ناوجنإو هنحاسيف نبع

 اديع 00-5 نأ فان .اننال ةتكشيل هيعنقأو :كلذ 8

 ةمحرلا تّرخغ بجاحلا لخد:مث : انه:نم ادجوزخ
 هل اهمدا ينا| ويبستلا ةدبذ بر للان تدب
 تنبلف قاما“: 7 ”ءالس اط لاقخ“ "يفش لوجت

 نا"نم براي تناربا تن !اقواهجو 1: ةّراخ

 . ١:1 ؟را كلماكحا ةدج نم كليك نركل كصاخا

 هبيس يذلا رساكلا بلكلا اذه كنحاس يف يتبت اذامل
 .ةثم افوخ بابل: نم نوبربو كالوالاو ءاشدلل ]دلك

 يريخب صنم وه نا انه ناناهباجا

 يذلا جربلا يف يأ رصقلا جراخر خ | ناكم يف ردو

 ىندي ةنال حاب نوعمسإ نيحاسلا َّق اريغ ممامأ وه
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 ديوصِبا فوج دقو هنإر دلو .:راكللا اذهتراوتنألا ىلا

 نأ |ورطضاف 1 ا: ري ربتك يانا بع رم 000

 لاخلا ىلا ةيقشلا لاحلا كلت نوم لوخدلاب او
 عمل لب يب ابح هيري ل ةبحاص نا ةقيقحابو لضفلا |
 أوعرتي اليكل ايا افوخم يلا نايتالا نع نيحتاسلا ظ

 ردكبو نان جرو ميو اايحاو . بابلا

 نيت اسأ ا نيعأو ربصب يي لكنا كلو ئابحأ

 مم لعفيف هتطلسل | اوبل انيذل يكل ةجاحلا هاد

 تفرع ول ةزيزعلا اهعيا د 9 لكلا ١١ هءابط بسح

 ناو كام نبيفاذكت كنا نظا امل البف ةانه لك ظ

 جاب را ايدل ابنا 00 نم نادل حاشا 0
 فندرلضفم وباين قيزقل مهسفنا نوضرعي لبال باك ْ

 اذلل نكي لهو . ةرظتنملا ةقدصل اناس عل ا

 نيمتاسلا عفن املاط بلك, ةخاس ةيس بلك بلكلا ظ

 م نم ممصاخا انا . "يلا نابتالا نعاّدحا عني نا

 هميم سس
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 1 ا: ازمه ُسأ شحولارتب نورث نمو دننالا

 تاكت يبا بيرالو لييجي فرتعا انا .ةمحرلا |
 ع ءىش لك لمت كلاب ضيا فرتعأو . مهنأ مل أم ظ

 2 ظل نعو مراسم نع ربقمسل ةييسملا 1 ذتيح

 20 ل ديلا ممتطاف .اهيكلسي نا نيديتعلا
 تللذ لبف يم لا عم لعف اك قب رطلا ىلع ملد 5

 يف نوريسي مهتيأر 1 أو زا باس لاف
 تدشناف ؟يفاص هاوطإو اًئار كلفلا ناكو مهيرط

 دق هيف را هل

 نصل كول
 ل
 0 لكب رك

 ٍرْخَأ خ0 يدلأو
0 

 ا 6

 نيحناسلا ني 55

 تري لك ىف كرايم
 هايحلاب لادتبا لبق

 هاهنلا قرط يف كلسا

 عومجلا نرد انل ريخ

 عومدلا كلت حرفل

 ىدطلا رون عم نايا



 ع

 [بسلكلا بحاصل ناملامب مهةيرط بناجي ناكو

 وسلا ع ةرثملا ةراجتإو ةركذر الل ||

 :روفطتي نوراملا ناكف قيرطلا نيبو اديب لصافلا ||
 ةيعيسملا دالوأ انلا .٠ ممسننال ارض ترولكايو ةهئكاقلا |
 مرس ذأ اولكاو رامثالا كلت“ . دالزالا ةداهك اوفطقف : ا

 )ل موكل كللذ لجال ممخجو.مّمأ"ناريغاارظنم ||
 ةيهسلا تلاقف هيلع اوناك ام لغو يص|و اهوعيطي ||
 ةيكافلا هذه نال اذه ككمب نودعتم غنا هيسدالوأ اي |
 00 يح - هو |

 وح ميس غير نر . رثكأ اومدقتي لو . اقوخ تنال

 «ماقالا .نيعرسم رظنملا اي ايقش نالجر مولع فرشأ ْ

 هالوالا تاكو اهيعقريب ةجحرلاو ةيسملا ترتتساف ||

 ! 5 لريارال ال نالجيرلا انذامرب اوعفنلل الو اهتماما
 دعبا ةلئاق ةيهيسملا تخرصف اهاقناعي نا نافصتي ||

 .بكامالكبالاي ل مالسلا يل نوكيف اناكرتإو انع ا
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 | ارد ةيريسملا كظانغاف اماكسم ناإل اواح لب ةاكحا

 || ال اًريمت الجرب اهسفرت تداح ىتح كلذ دنع
 || تلاقو . امل امفد !عردق لكب اًضيا ةمحرلا تدهاجو
 اننال مارد انعم سيلف ابهذإو ادعبا ةيناث ةيجتملا
 نيدصاق ِتأن مل اهدحا لاقف .نايّرت هك نواس

 . |١ ةبلطن يذلا ديهزلا ١اجيطعا اذا نكلو سالنخالا

 اماو ديالا ىلا ستجلا فرشا نم تيئأر» | مل
 ظ الو ربتعن الو عمس ال امهباجأ اهانعم تمهو ذاف ةيججسم

 || انرما نال فنن الو عرسن نأ اسيلعو نابلطت اذام لسن
 ؤ اهافقواف اهازوات نا انعرش مث توملا وأ ةايحتا رمأ

 || .رخآ اني بلطن انثكلو اكتايح بلطنال نيلئاف
 || ىه انإو امكبلط تنفي دقل يفنا من ةيعيسلا تلاف
 || يف تول | لضفنف نخن امإو . اسفنو ادسج انكاله

 || انريخ عقوت اخ ىلا انسفن نا لسن نأ نع اضوع لاحم
 .لنتلا لتقلا انغبرص كلذ دنعو اطخ هي يذبالا
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 ثن ءاسنلا ةياجلل ةءوضوملا ةعيرشلا ىلا اًنأمتلا انكهو
 نيدصات اميلا نابرتقيالازي ل ذإو 117-11:

 نع نيتديعب انوكت ل ذإو . ضيا انخرص امهلع ةبلغلا

 مو قي ث اىخارص عم قيرطلا سار يق يذلا بابلا

 أورداب ةيهسملا توص ةنا |وققحت ذأ ملا كم 1

 هع :راصم ه ناع اءراصت نيب دارملاب اذا ذأ |وب راف اا 5 اعدعاتمل

 مةتدعاسأ 5 أ نم اصف 7-2000 دالوالاذ هيككش

 يعش القت ]5 نالجتت اذان الئاق ا كيصافلاب

 روس قوف نه أبرهف اهيلع ضبقلاب مو لطخي برلا
 2 ةرلكلا اخ تيلكلا بحباضب هيدا ناشببلا

 انباجاف املاح نع ايلأسو نيتأرلا ىلا دهنلا برتقا من
 نوفئاخ نودعنرم اننا ال ةزروكم نوح أن: أننا انالوم 1

 لاقف . انبلغل كلذالولو انتنوعمل تيتا كلنال كركشنو
 بابا دنع اتنأو اليلد اهكل ابلطت ملفك ابع دهجللا

 امفداصت مو اةلنل اهبلطولو ناتفيعض ناتارمأ امكاف
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 هنا ةيوسملا تاجا .راطخالاو بئاصملا هذه
 || ةليقتسملا ساطخالا انيسن دق ةيلاحلا انتاكربب ان رو

 | نودصربا هالك ثا نأ روصتي ىرت أي نم أضِإو
 نم ادشرم انبلط ول .كلملارصق كارم رفا لع

 ظ 0 0 كلو 9 0 0

 ظ دغلا باجا . اند ذي كاذ نأ هيلع عم الش ا

 || كلت 7 اليا ةبلطب مل *يش دال لطعب نا ينبنيال
 || سام دنع نئكاو راهنعالا ةليلق كاذ ذا ةيطعلا
 | رامعالا ءيشلا كلذ سبلي هيلا جانحلا ءيشلل ةجاحا
 قح دعب ايف ةليعتسي كلذلف جاذحلا ينيع يف قيفسملا

 ملفاغت ىلع معدن ام اًنشرم انبر العا النام
 لك ن | رهظيف الا لاا وه ابك مايا ركبلطب

 رثكأ ملعجت نا ىلا لووتو رخل اعم 0 ءايشالا
 نيفرتعم انير ىلا عجرن له ةييسلا ةيلاس مث. اًارتحا

 تع بونأس دهنلا لاقف . دشرملا نريبلاط انتفاخ
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 يفةنال ... عوجر | 0 كرارفا ُهَل ضرعأو

 لك فو *يش واع هيلا نوتلطنم منا ناك. لك
 هيأم قيال قل أنب ا نادم نم 8 زنم

 ةوبلطي نأ بجي نك ل ضرعب ٠١ لكل مزه ةءانكلا

 مدقلو ناكم ىلا دنلا عجر مث . 51/5 1زح ملل طع
 دق بهجعلا ١ ايةجرلا ا :مةيرط 0-0

 نازح | انبيديالو رطخ نكن 0-0

 ْ كلج اذسو كلن طاس نأ ةيعشملا كنب 5 ..كعل 9

 بحلها ينال ليلعب نيل, ينذق 1 3 كلنأ أودعت

 كاذبه بو ديببل نم_يجورخ لبق .هنبعب رطخما انه
 . الج موللا نقم | كلذلف يبكي ناكا بكل دعتسا )

 .تيبأا نم كجورخ لبق اذه تفرع فيك . ةمحرلا

 تيأر ام ليل ىصغم !ح انإو انرفاس البق ىف .  يهل

 نيففإو ةمات ةهباشم نيذه ناهبشي نيلجر يلح يف

 ذإو صالخلا نع يناعنمل يب اركب يشارف بناجي
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 هلم لهن اذأم الاق يكول ل كغتفو تنك

 عَ اذا قه ةرفخملا رجل وأ و ليل مرصل امان 1 أرحل

 اهجو ر انرسخ اماه درس لاونلا ودل |١أ أنه ىلع مق ١١ اهل

 يل ماد امزهجتاو انه نمرذحتا نا يلع ناك كاذ ذإو
 ا
5 

 || اذه ببس ةصرفأنلر اصدق نا 0 589 |١

 ١ هله ضيا ابر مدختما انناصتن ىلع علط ل لاهالا ظ
 ل فاطلاب انرزأو ةنال هتعلت فوغ رهظيل ةصرفلا |

 .هترسه 3 نم ىونامث نم يدبأ "ا ناو الطن ظ

 باجي رمي ىلا اوبرق مهيب اهف ةليلق ةبطاذع دعب مث ظ
 راكبر تس 6 نواسلا ةلعانللل فب دق قيرطلا ؤ
 اوندق با اا ةحايس نم لوالأ مس هلأ 2 وضو

 "7 بابلأ لأ اولصو الو ل ِى ١37 تيبلا

 ما ركّذب اذإو إوغصاف لخادلا نم اكتم توص
 عم ا .متحايس ربخ عاش 50 مانيب 0

5 



 مدس لسع ل ل
 يايا:

 شا

 قيرطلا يف ممدقنتف امد وأ

 نا 28 ورك دج رغكا | اذهّرسف ا

 هركت نيح ذنم تناكينلا يعنسملا ةجوز اهنوكل اهسال |
 نوعمسي اجيراخ |وغقوف |بهئافرو ةيعسملا اما .ةحايسلا |
 اهنا ملاب يف طقرطخي ل نم نيوحده تببلا لها |
 ةيبص ثت كيك أهعرق ع . بابلا دنع ةفقأو | ١

 ني تاجا تلم اء ت 1 2 2
0 
 ةييسملا تياجأ .بايلكت نأ قاليرت ناكملا لهأ نم نم ظ

 نيمتاسلا ريخ ناكملا اذه نم دصتلا نا تربخا دف

 ريصن نأ وجرنف ةحايسلا نيدصاق انينأ دق نحن اهو

 راهلا نالولجال نالا انينا يذلا رثالا كلذ يف ءاكرش

 ةيبصلا اهمل أسف. هلو غلاف بغرثو ادج لام دف
 انا اما ةيهسملا تباجا . كلنع يثالوم ربخاف كامسا ام

 جواس لف نين عضب كنم يذلا ىيسلا ة هجوز 3 ييسح “|

 هذهامأو ةدالوأ ةعل رالأ دالوالا ءال وهو قب رطلا هزه 1

 سششمشمشسسسسسسسسسللل



 ١ تلخد زقيحو .ةحتاس اضيا يثو يل ةقيفرف ةيبصلا ظ 4 3-9
 ؤ تييلأ لحال ب ااقو ةحذاسأأ 8 لاني يلا ةيبصلأ

 ظ همت فرو امدال واو ةيييسملا منن 50026 كيس نون ءاطت ن
0 
 ا ىناف م 8 ليس اوريخافأو 7 ادحات هاذ 6

 يتلا ة ةي يسم . نش 0 ميسسملل لاقو انا ل

 اناسر 7 ذدنع مه رخال سلا | رت

 بلاي ساق ت تناك يىقلا امان ىسللا

 رفاسي كرت 5 هتاقشم 5 0 5 7 : أر هك 5 1-7

 | ةناب عانتقال كدا نأ دقو 0 وا ءالوهو ةهلحو

 ليرات 0 قير م دجويال

 لاق نع بتك اماذ ١ ليخأ د
 لاقو باج اف كمي فلعل موبلا بهذا ينبا اي هيجل
 [اةوامك تم ىو اريخا مدن ةنكلو ديرا ام

 لوقلا انه هللا لعيلو نيما نكيلف . ةييسلا
 2 م

 هزلزئع دو وأ أ ىيطعي نأ 2 و ىيح نمد ابيصم

0 



 ل الا لا ا

 كر

 ل037 القلاب تعالو سةالبارخا
 نك الا : 2 درب ةنبأ 3 تنأ يلذدا الئاق 0 6

 ةح ام ترضادف كلنا انغلب ةنال كنع ثدغ

 كيلاكلا

 نيل تميبلأ لهأ لك ىف نوك راسم 0 2 5

 ا - مم اع نوماس نيت اس ا

 اونطالو ةحام 44 أب ةزخا ة كي. سلا ن « 0 دل 0

 4 ةجرأا أو اماعو ممايارش 0 هل تا دالوالا

 أو. ثدي مدس كميل م 0 : لكب عيمجا ميما | اولبقو هةبحم

0 
 سكك

 لجرلا انأ انارذ مهبق يلا هيأ ام مهارإو ةيزمرلا

 يذلا لكلا محن لاحت لجرااو صنقلا يف سوبحلا
 صخشلا ةروصو هئادعا طسو يس فيسلاب ةقيرط تف
 أم دعبو .ةر ةرخأو ةرئاف ي للا دافا اه كللذ ريغو ضبا

 7 را عاخا 38 دق ءاشعلا
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 ١ 0-0 ب يت و عاد ا ا ل ا

 مس >َ |

 لال خا ل ةضراع ةسأر قوف ايوه 6

 لب هبنني و ةرظن عفرب ملف لجرلا اءأو ان تن
 رابغو 5 :نابضفلاو شفا: ة ةلالإ كلت هشفنل 6

 ظ
0 

 , اذه ىنعم فرع لا انا ة ىيسملا تلاقف . ٍضرالا

 ظ . الزل ا يناعلا ناسنالا ةروص هذه تسيل هل
2-5 

 . يدسجلا 0 ربظت لالا هذهو تبصا دقل اهباج 5

 ضرالا بارتو نابضتلاو شنل أعبجي ةثيرزت ا 00

 17 0 اسااسسإإل اها ءانعا قيونكك |
1 
 أو رهو وا ةلبعزتع ضعبلا دنع< 55 ظ
 4 ة وس و طقف ةيقيقحلا ف 0 ةرضا 0 ظ

 م ل لجر 1 نأ تب ءار كنأ أمي ع او ”رابتخالا |

 رومالا نا كيريل مولا هن رظنلا لعألا ظ
 0 اذا ارث ا. ةيلاعلا ظ

 نما | يناطنول ةيهسملا ١تلاقتف . هللا نع ةمان ةغلزا |
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 ا

 ابوح تل تيم دق ةالصلا كلت ن 3 .رسفللا ظ
 يف تسيل ْقغ ينطفنال يف يفلا ةالصلاف اد

 ءايشالا ٠ نالاود صخش فال ةرش تنكس نرد ٠ دحأو ةالص

 | شنلا هاف سانلا دنع رثكأ ١ ةبولطللا ةبوغرلل |
 ' لوفلا اذهب ةمحرلاو ةيجيسملا ى تالق رابخال اطل

 ٍْ اتنزحو
 ظ .مثرمأ او هتيب ف ةفرغ غ نسحأ ىلا رسفملا مداتقا من

 | لكىلا اورظنف جو نام + راينم هيث نع |وشنفي نا
 ىلع ةريبك .ةتوكتع ىوس ل يش رب لف ع تايهج

 ا اعيش ىرا ال ةهحرلا تن ااقفء.اهب أوثراحي كَ لذ طئاحما

 ظ يرانا ةمحرلل رسما لاق مث . تتكسف يل

 ظ
 ظ

 ظ

 0ص صب ل و لس سس

0 

 | ةعيش ةتويكع الا انه ءيشال تلاقو ترظنف ضبا
 لكي دجوب الا رسنملا . اهيديب طئاحلا لع ةفلعتم |
 ْ 555 8 . ةلحأ و ةتوبكدع كسوبس ةقر ذأأ هذه ظ

 | ةفساارل تن تناك نشل !عوفط (نافر اذوب ةيدحسملل] انعا

 ظ
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 ا 00000 2 ١ تلاتف ك كاردالا

 كاعد لور دلل ب1 لا رنا [ارظتذ: طقم اككاها رثكأو |

 دل اأو 0 0 كلذ يت كيا دن

 رسفملا لاتف .ءز ل كا أو ة مهنال مهوجو نورتسي

 3 أ كولملا روصذ م 1 اكيد كسن تويكدعلا

 2 نا ركتكمي هنا ميربل الا اذه بتك اذالو

 هَ كللملا تيد » صل نب 590 لضفأ يث نامالا دين

 تلاقف .ةيطخما مسب نوؤام مكنأ عم نوئكستو ءامسلا | ظ

 لا سه انكلو كلذ نم 2 ةيويسملا | ظ

 كسول عياش رظنم ةكريكدفلا رذن أننا 12 ا

 . ليف ملعتن اننا يركف يف طق رطخي لو ىكسم لجا |

 واخي ل اتح .رظنملا ةعينشلا ةقيلخلا هذه نم نازل ظ

 4 اعيش هللا ظ

 أ دارا 0 تيهذف .أه 24 نأ مر َْق 0



 ع7

 ةخرذل لا هله لمت ادام اقر دا مول 0

 لاونو متاربخ يات نبأ نم ا - 55 ظ

 اوظحال م .ءامملا وحن كسوؤر تييعفار اهايا كلوبف
 ىحن ةجاجدلا فّرصت 7 أوراظنو اوظحالف . اضبا

 توصلأب 2 هَ وعادل اماأل اوأ عاونأ ةعلر أ ىلع اهخارف

 نال م رسل 55 صحح تر وص ب انا . داتعملا

 اعبار .|ب جات 2 تلك ايو 52 مامضنال تثتوص امل اا

 ةجاحدلا هذه ٠ 0 ركرش ١لاقف . خارص اهل

 ةجاجدلا فرصت نزال هيعئاطب خارفلا نعو 0 :

 ةداتعملا 5 وعدل أب ةنأف كيتا ل و 4 م

 .نرأ دصقي ةيصوصخلا ة :وعدلاب ةنكأو ١ شم 1

 عل

 هنفتحا ت تلم لن كري لل هوعد اهيل |و كيش 0

 .ه اح . 0
 ريدك تر دوص اهيا 2 و اهخار 1 1 ةوعدو

 ءايشالا هزه 5 5 يملأ ,سفملا لا ة.ودعلا براآقي ئ دنع



 رياظف ٠ اهومهت نأ | 5 دالو وأو 05 ا 3 علا

 اراك تنزع ة زرع ىلا 0 را روم ا معي ا

 سيت ماس لق فورخملاب | ذاو منغلا نه اسار ذيرا رازج
 ا ا ينل لانفا ةريطواودب 0
 هج أب ملا | 0 000 باع 9 اذه

 0 .ةفآر 0 00 00

 03 داونالا ةنلدخلا راهزالا يك أ هتنح 0 مدان كلذ

 روللاو ةفصلاو هود فيك |ورظنا لاقو
 | ار رذب عنيت انك اوظحالو ضيا ةعننل]و ةحئارلاو
 , اع كل أسر در كثريويح ضع 1 اهضعب تاموصخ

 كك ١ ا ريغ ٌةاددح عوز دق لح ىلا مذخا من
 لد 4 قارس 0 9 ل :ك لب لبانس م

 لهن ذاف ٠عرز زو ثدرحو لبز هيف عضو دف لدحتا
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 سس يمسه يي يي بيبسي سس يييييبيي يي جيبي سس سس بسسس بسب

 ىه بولطملا اذا رسنلا "لان اليز رخال رتل

 سأليو قرح 2 نا يش نويكحت همدعأو رك

 | . مسفنا ىلع مل <يكح عفي الكل اوزرتحاف سانلا ن

 5 اًروفصع اوأر لقحلا نم نوعجار مث اهي

 | اورظنف ولا اورظن رشا لاف ةريبكةتوبكلع
 | ليج رونصعب رمالا اذه عنشأ ام ةيسملا تلاف

 ظ 57 اءطب وأ زبخملا تاتفب تاتقي ةنأ تننظ انه

 انه .رسفلا .البق تك ابك هب رس درفأ تطل ركل

 م نيذلا ضع نعام قدس انم ةيائكر روغصع

 نيليجج نورهظي نيذلا ميسم ءاضعأ نو 1

 | نوحي مناك نوروظيو روفصعلا اذهك نيام

 ظ عيببجلا نم رثكأ نوبغربو نوصلخم نويعيسم م نبذ

 مهنا نوعّديو مما تايتقالاو نيحاصلا ةرشأب
 اناح م برلا ةمدخ ىلا نورضحي ةياغلا كل

 روذصمل ا انيك 4 زوعلتمب تك ١١ نونطخي نودرف
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200000 

 داو مثالا اوبرشيو مماعط | 15 رخل | مكيف

 رطوضو دنع ايهم هاشعلا نكي لذإو .ءاملاك

 وف نع مهري وأ وأ مهري را افلا اوبلط تيبلا

 اخر هرب ,زنخحلا تنعم لك راف لاقف ى رخأ

 اهب اهذ كنع 0 ةرثج لأ .ىروست 1 مرذدعبو احا

 هم يح ماعلا دان 50000 ميذلا

 سأ نيتليلوا ةليل رهس نأ 37 رش أ ىلا ةليم نوكي

 الأ الزاد حالصب هاعدالا 3 ةلم وه أم ا

 : 00 هكا لكف. بح م ةموادل 520

 أوه ,ّ يكمل ىلا قو ند 0 5 دشلا ء ءونلا

 دحا ال الو نُنالا حرطي نم نكلو هل اصيلخت ان

 كرا ف 1 |و اًبقث نا اكو هللا يق 4-9 ال نمو لوج نم

 0 ءطا خلا كلمت ةلحأ ف 00 اذكه ةق“ رغب

 . صلخلا ىساي نمامأو ل 00 ريغ 0 ةيحاص

 هيو ةيطخلاب | النه .هسفن 1 ٍنونح ربغ

 ل هشقلا وا صل كج وك 2 دنع اب .تياضل الا 2طع د فلو ك5 95 ٠ وج 2 ك0 7 5و اس هال 05 تصادم طمتخ "دو عوج سو يرصد سمسم
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 »111111000 سس سس سس

 هلقح يف اًنإوز عرزي نم هبشب لبقتسملا يف ةداعس
 درا 0 ةطنح ةنزاخغ ءاتق نأ رظت

 ن. موي رخآ اياد هينيع بصن لميت ةيكجب ايجي
 بسحي هللا ةرغصتسي يذلا ماعلا تراك نأ .هتاب
 ناك . هللا امال ىف ىتلا كاهسلا نك اق س انا

 ةريثك تاقشمو اباعتا ةنيضنملا ةايحلا هذه تناك
 ندح مظمأ رحت .ةب ومسلا ةايحلا لإ ماتو ال

 هنا اكو. بج اىءك هللا ةجح 7 1 0 0 3

 دعب ةدئاملا ىلع ماعطلا نم يش لضفي بلاغلا
 نع ًالاضف بو قافحضما عيسملا عوسي يف اذكه انع
 كك اند نمرسفملا غرف امو .لاعلا لك حان
 طقس دقو رخن اهفوج َةرجش هارإو هج ىلا ةيناث مذ
 ىه ام ةمحرلا تلاقف قروتو وم“ تناخ كلذ ع

 ١ يف ةليما ةركشنا هذه نرا رسفملا باجا اذهب دوصن

 أ نيريفكلا رعت با يب لغانلا ْىَ ةرخخلأو جرا

 - 5 0. . ا : 5

 ميجبسوسيسسس سوسو سوسو ووسيلة ب 33 3333 صضؤ سس ايا

 ا ا تا دس + حل تيجي يح ل <
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 | عم هل اهيسن ءاظعب نودلكعي هللا ةنج يف م نيذلا 0

 ذ معولق امإو ةنيرظ مهارواف دلجال امال ف نولعنيال |

 لَخ هاهملا رضح مث.ناطيشلل ةلعشالا ميش صن(

 ويض هتداع بسحر سفملا حّرفو . هللا نيرككش اولكأو

 ًالئاق مهضعب مثرتو برطلا تالا لاعتساب

 الو ليش ينزوعي الف يار برا
 ملا ًالوا تلكّرح اذام ةيعيسملا رسفملا لأس مث

 -.ءز دقف ىلاب يف رطخالو| ةيهسملا تباجا . ةحايسلا'

 - الا كلذ نكي ل نكلو هيلع ايبلق اًبزح تنزخل
 رة ةناتشم يرطاخ فيس .لاج كلذ دعب و ايعيبطأ
 20 رنا اذهف ةواسقب ةعم تفرصت فيكو هنحايس

 ل> يف ريغ .ةباكلا يف ةقراغ يناعجو ف بور |
 لام نم بونكم يلا درو م ة:داعس مفر رإر الحل ١

 || 3 "ريا لوعلي هيب جوز نحمي كحدإللا

 را تررطضا تح يبرأ دق بونكلإو لحما اذه
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 قيرطلا هذه يق ريم
 د كمواقي 1 ارسنلا

 يذلا تكتمل و ل يفلراج نأ 1 ب 7 ةرييسملا

 ظ نيد 1 نمد 4 نر 6 را 5-2 وز ملفي ل دا

 ١ دما ةقئافلا ل هذهب ]ذل ل: تبعن ل

 ظ ةحام أ 0 25 م اق تيلي امعكم تديتجأ

 | يجوز تفداص يف اتافاؤالو ةيانتإلاب فانك
 ظ كلذل تجيزنا الو اه هبت 5 امو «قيزطلا

 ناريرش نالجر هيف 5 ىكارت عزم ايلد تما> يك

 تدعنراف يىرغس 0 0 1 نينو كاك نار

 قيرطلا يف هيقالا ىرم لكنا فاخإو اريثكأم
 اننا كربخا نا ديالو ةحائسلا نع قنكي وإ لن
 0 يذلا بابلاو ناكملا انه ارش نيئيضتم |

 ىقح انيلع ايغ فنيجام لبيشتكلا دو قيرطلا

 ناهبشب ناجحاجلا ناكو . لئقلا لئقلا خرصن نأ انه



 6ع

 يلا> يف اههبأر نيذللا نيلجرلا
 الي زاس .كنياهنفاةنلمح دكلتعالب قرأ .رسفلا

 يئزيزع اياه لاقو ةمحرلا ىلا تفنلا مث . 007

 50 . انه ىلا يئانل اذبا ت تنا كَححْرَح اذان

 طف يه 1 قاعبال ا ا) انفاق 1 تدي ظ

 ىه يرابنخا ملع نا تلاتف. كبلق يفامب ىلاكلو

 دجوأ نا نم اًفوخ ينو تعحن | مزلا يناعحي يذلا
 ىّدر نكح مكان د رغ يئأَذ :اريخا وسهر بخ

 ةروش» ل يففر 1 0 الو يي اريظن مالحأو ْ

 نيحاصلا يئابرقا ا

 9 يليعت يرض ا كعنقا يذل اوهاما اذ .ةدهفلل| ظ

_- : 
 ا ةننلل ةيصاع ةيهسلا تناكام دنع هنا .ةجرلا

 أ برايزل يتراج عم أم _ 0 انتدلب نم |

 طل ك1 اهانيأرف _ تلخدو قفانلا انعرقف

 خذ 1 1 120 0



060 

 ينل تعش د ترلاتفماط عصة يوغا اهلل امان

 رانبلاب 208 اجات . ل نيدل خل نب ع ناك

 ياست هل اينرمو هديس ةلئام ىلع ايراشو اح
 نع أنذبخت 0 .ناكلا كللذ ىلا هب هانا لجل | ظ

 كللذ 5 ناك نأ يسفن ُّك تثلقف ى 9م رومالا هزه |

 قفاراو ينطوو ٍنعأو يبا كر اسيل حشو كل و ةكلذك |
 لهو رولا هز» هية دع 0 نرخ اطيقرأ اهلأس غ ةيبسملا |

 مكمل نكمل 10 تنقيأ يئنال أعم يفمأ يف / قىحدي

 يفطو:اعسكرت | نيغ كلما لرطخ نوذاستدلب يف دعب

 يدالب ةرجاهب ةيضار ريغ ينال سمير مكتم بملعب
 كنيأ كقو كانه نوقاب يناير نم نيريثك نال 50

 ىلا ةرهسللا عم بهذاس يل خم نرأو ةيبأق ةبغرب

 ئ هكلمو اهجوز

 2522222222 سس 2 17 5
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 اهنا برلابو يب ابح يلا | ثوعار تنأ .قحلل
 ةفرعت 1 هش بهذتو جر 2 غل امطوو اهابا تكرت

 نم الءاكدلرجأ نأ رك ا ذلاكيأ . 3

 لت 0 هيرع نك

 جرفلا نم مانت 0 . مونأل |وقرفت
 نك | اهو واجر كيش ٠ تأ ن نم اهفوخ نال

 00 6-5 | ةويس 3 0 0

 0-3 ةزمرسفملا 0 0 0

 تسلا ىلإ مهئيجم دنع مل تخش يلا ةيبصلل لاقو

 رابغ نم اوفظنيل ةنجلا يف ىذلا مارحتأ ىلا ممذخ

 لك ناسف اف ل ليقاك ةعذاملا تلغف: :رنسلا

 ظ الو ليلخما نيطشنتمو فنيحاترمو «ايقنأ أوجرخو

 البق اوناك ام لحا اورهظ اضيا تيبلا اولخد



/:6 

 اخ مهتخو رسفل امهذخا ماوكأ نم معوجر دعبو

 يكل ماها يف نيلستخملا عيج هب مخي نأ اًداتعم .ناك ؤ

 ناكف ايف |ورِع نا نوعمزم م ينل نكامالا يف |وفرعي |
 عوضوملا متخحلا مسرو ليئارسأ ينب عصم ديعرهوج متاخلا ظ
 مهدأزو . مههوجو نيز ةنال الاح مداز نينيعلا تريب ظ

 :١؟ رخ ةككئالمل رظنكم :راظنم لعج ذأ اضيا اراقو ظ

 ا

 للحمل ةنازخ ىلا بهذا ةيبصلل رسفملا لاق من
 ناتكن م بايب تنإو تبهذف الط سبالمب ىنيتثأو
 اواعف الو اهوسبلب ن ازسملا ةرمافابا ل لرش ظ

 عدل دحأ او لك نال ضعب نم مهضعل اوشهدنا |

 بسس مف 00 ًادتياووسفن : لع ىري نأ نود هبحاص ظ

 نياشهدنم أوفقوف دالو لأ أممأ . سفن نم ٠ لضفار ارد |

 رسفملا | ءد كلذ دعب و 0ك 25 أ هذه 0 مدوجول |

 أ ايس 05 فا ةرمأو سفنلا 6 3 ١ لاقي مداح )

 غ1

1 : 



 شيسيي4يلا بية هب سسصِس صح سس ل ا ا ا ل 10 ا ل ا حس صح هو حا هس ص ع ص مو مسسمسمسو»

 ىلا الصوإو نيناه "يتنبا ذخ هل لاق مث اسزتو ةذوخو
 داق ىرخأ ةزم 0-05 كني ةفأ َنظلا لصق

 .هللا كل لوسيل رسفملا لاقو مهغأمأ وثمو ةحالس

 هد رهذف ةمالس مالكب هب ذولي .نزم لك معدوو
 وعش نوكشني

 يف لزانملا يناث ىلا انينا دل

 اهرخا جايسال باط .ةحايس
 ثادغو ةج ازوما انغمس ايف

 اهرظانم ضيا اننيعال واحت

 ةيفاخ سانلا لونع نع نك نو

 اهيرعانم مال لن ةاَزجل ًاليج

 عم ةتوبكيعلا كانك اياندلا عج

 اهرئتاست ثاخي ركو ةجاجد

 : ةلثما ريخ اعيج انترلع دق
 اهرقاظ تاذ نم اهدصق نظنغلذ

 الغتشم رارملا انه انيأر دقو
 اهرواجي "الح اهدعب ةنجو

 صظارا 0 ا ميس لس سيسي سس ل ل سل ليج ل مصيب يي يي بي ب ب ب ١# ا لما

, 



024 

 انيعاروتسللا برضا

 ل تمض اعجاب هزه

 اهرماخي كش ىراال ةج يل
 ذا كبيلص لحاو دهعتجا لصو رهباف

 اهرصان وحن وبصت يعسملا سفن

 ١ مها يلب يف يرو ايؤرلا ءيبحا ضلااقنا
 9 ا 00 اذ امو ومان نس ةنلا ميركو

 كلت نع جرح دتو ور نع يي سلا ]د طقس حج

 اهدنعو . رظن نرع باغوربتلا باب ىلا ةيبارلا

 يلاببرطخي للا ةييسملا تلاق مث . هللا اوركشو |وفقو
 امالك/وفعلا ليقتس اننا قيضلا بابلا دنع انل لبق ام

 نب لملا امو دعولابق لكلا اا >7
 كلو . دعولا ةهيج نم . اضعب فرعاف . هيلع 7

 9 َل وصلا ردت تالا ادلع وفعلا وه أم

 تيئش ناخ كلذ: يفرغت وي يلا نك ١: كيطظأو



 000 هعمسن انعد

 نم دعم نعوم ًالعوفمل : 0

 ةنع ينع يذلا 3 سوما 0 اي

 ءالوهو ةمحرلاو تنأ هيلع تلصح يذلا عد ٌداف

 ىهو بابلا دنع لبق نب يأ رخآب كا ؟1 دع ادق دالوالا

 0 كندر كر ١لعذا نيتي ا هنءاالق

 ظ

 ظ

 93 . ا

 اذامربلا نم ةسفن غرفا اذ 00 . ةيعسملا ظ

2 
 أمو تنأ ةنيجانحت م رثكارب هل '. سفنلا 5 0

 ل 0 هجانحي |

 نع 0 00 0 فل كك

 0 زييفلا ا ١ نيتعيبط ُهل نال ربظن هَ سيل ْ

 نع امضعب لاصفنالا يتلباق ربع اىكل ى هرخلالا نع |

 ا اا يلا ل ل سل لا
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 سس سس سس بسببي

 سس يي ظ
 ىتح امل مزالو اسهب صاخب امهم ةدحاو لكلو ضعب ظ
 نايسادابإو ربلاو لدعلا نع ةفيفلا لادك نإ ]
 ال ابسجي ىتح نيربلا نيذهب نريكرتشم انسل نحنو ظ

 نع حتانرخآ بهل 9 كالذالعو 0 اينو رّربتنف

 رب سيل ربلا اذهو دحأو ة نيتعيبطلا نيتاه داحتا

 ةزاتجلا امد راو ةيلاسإاا نك زاتملا توهاللا |

 مصيش نيتعيبط :عيبطلا داحتأب موق 1 ةنكأو ب نع

 0 هللاب ام هال ا راوج 0

 ظ
 ظ
 ظ
 ا

 ظ

 ؤ

 تا
 0 نم ةسئن قخأ ول ا هل 001 ا ظ

١ 

| 

 ذا

 505 9 اولف 0 0 10
 “ :ءاغعلا ةنيظو ىلع ارداق ةلعجي هيسذلا لالا |

 ظ
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 اهتعاطا وأ ١ ةنلعملا قد ارالأ ميغ 0 كنكس 2 0

 ةيطخلا رنكت هب يذلاو الا هب ء ا طا
 لج ذحاو | ٠ ناسنالا 3 هيصخكب يك نال 12 كلذلو
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 لمه دحاولا ةعاطاب انكهةاطخ نو ريثكلا

 رااربأ نوريثكلا

 ابق ةروكأملا ناب انديفتالا 5
 هب نخر زين ىرللا ربلا:نالل/ بدم. س

 اهب مول يتلا كلت.ةطبسإوب.ك 1

 اذا دجويف وريغل ا لإ ةتفيظوو ةصاوخ

 راش كالو هنودب هلا ةنال ءلاكريسلا ةجان الأ

 ناسناودهللاك الو هنودب-لماكأ ..”نايسنلا كللاذك نال

 كلذلو هنودب مات اضيا لاحا هله يف هنال نيد

 ناسنإو هل اكالو ناسناكالو هل اكل هيلا جانجيال هنا اب

 هل لاتيف ريربتلل ويطعيف ةنع ىنغتسي نا ردقي اعم

 سومانلا تحت سفن عضو يملا نرا اهورربلا ةنطع
 نمم بلطي سومانلا نالربلا انه يِطعي نا مرتلي
 مزتليف اضيا ةبحلا لب طقف لدعلا سيل هتلئاط تحت.|

 ص مس اري ل ا اذ  آ  آز آز ز 2 ز زن ز 7 ز 2 ز 2 2 2 00 7 ز ز 0 02-<-<_<_-ب0ب-ببب27717-2 نافاس ناتالي لمسنا نابوث هل ناكن اذ د
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 ينغتنسي نآر دقي يناذلاو هسفنل حاولا "نوت انزل
 نوكي اعيج متنا اذكهو . ملل سيل نمل انام هيطعيف ةنع
 يملا عوسي بر نرا .مربغ لمعب يل العوفعلا م
 نكلو .:ركاسلل لعام طعأ دوي رع كس زلال
 مزاي اك نشل هلل عقدي نا لعلاب وقع يكل اضيا مزلي
 ةنعل تحت ادعو! ةيظغاعزإلا انونيكجلا» تس
 يل انمزلي اًذاف. لدعب ين هلل !ةذهو رابلا/نسومانلا
 رارضالا نع نك عقدي نر ١ ةنعللا هله نم صلخن

 ةسنن لذبو نا تنل[ خب جبر مد وه انهو اهانلعف يلا

 متايدعت نم مكان اذكم . متايدعت نع تامو نع

 يذلا "4:ةور ربلاب ةبيعملا ةسيجنلا ! موا اافور مدب

 تديلولا أم دنع ميذؤيالو منع هللا ربعي هلجال

 19:5 لغملاعلا
 32 .ارادخ ايفو انبح .. ةيييسملا

 .العو 0 ل١ يف يتلا ةرابعلا هذه يف انولعتل ليش 3#
 2 ا ل ا تس سس ع سلا سجس سس سس حس و سس سس سس
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 0 0 1 3 لم ظ

 يي
 مع نابي ن ناك هلا ىل_ ٠ سندل 0 ظ
 ةيطعي ىلو وتطسإ -00- طبرلا كلت

 ا ديو راالا اذه لضف ىلع اناهرب | ْ

 بيلصلا |
 تنبأ دق هنا عم يباق نال ل نك . ةيوسملا 0

 انأو انكر كف اهلخأ أ ةرشع 0 نالا وه البف شو | ا

 لقثالا ن السل كا 1 نا لا مد ترعش امب ةنقوم | ا

 ل 21 نا 7 0 الد | ١

 جاهياوانرف رثككشيلق
 انيتايالر ومالا هذهب رظنلا _ىرأ :سفنل 0 ظ
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 ةنال ضيا ةطرفم ةبجي لب طقف للا نم ةحارو ةيزع
 2 خطب بس بسببي بإب سيسبب يبي امج جس سس يس سس سس سس ساسسننننس



16 

 رت انيك كلذ قوفوو طنا سوووا ف ةيرط نم رَ : كل
 طقف دعولا نم قيال فس «نأز لمت اذا ع نم

 ا 0 هلب

 25052 يباف داخو تنسحا .ةيهسملا

 || كرابلا بلل اهيا . لجال ةمد بكسإ ةناب لمألا

 نأ قحخ“ 2و ينتيراشأ كنال كل سرك نأ قفل

 فالأ: ةرشعل ىنتي راش ١ كتلك داك هل

 لحج اذه نسا 0

 هةيرط يف ةءرسب مدقتموهو | ءومد ناف

 ظ قادرا ام كلو نركأ نأ فبشرلب لا عنقأو

 ةجرأأ اهتيأ ١انهكمأ اوكابات ل 57 ةنكرتيلال

 ةرهاعلا نا يف اي اق 8 ا ل لايو

 الف اهابلق رثا ا اة 0

 اهاعنقي ن (يرعالا 8 ا فوخ نكي

 ةحايسلا نايباتف اوهتيب ىلأ عوج 00
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 1 04 هذه 5 ناي :أ. كبلقأ|
 جأ اني بصضو ال تاي ناحأ هذه ن اضيا يركذت

 عع ةمد بكأس وهو جم ! ىلا 00 لكل الو
 ريل اخ أ أوناكأ هنيعب ك كلذ اعبي امان ضعب ن :الثتملضلا

 ١+ أوحوني لو هيلع |يكىض ىتج تايساحا هزه نم

 . لكف هل اوذهتتينأ نا نع اضوع هياء موولف |وسنقو

 يلقب يف يللا ريثأت نع حنان وهاقأ با ايدي نارعشت
 ]ية دق ةنااركذا ٠ 2 يف اككمأت دنع ظ

 يط طعت ل ةيدو ملا امتوعدب ةجاجدلا نا 0

 عنب هب نارعشت ام لع اتلصح دق ضيا اةناف اهخارفل

 ةيصوصخ

 دراكلا ىلا اومدقل مخ السيف تارغلاف

 يح نان هاعدالا اوأةجاذسلإو لسكلا عب عج طضا ىرىح

 ويقب نوديقمو نوقلعم مم اذإو هل>ايس يف 00 ارم
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 دشرملل ةجرلا تلاتف .قيرطلا ند ترقالإع ةيكيد

 انه ول اذالو ةثالنلا هلو همه ن

 قالخالا قيس مانا ”الوه نا ٠١ سفنلا ميرك
 ام ضبا اولغفو اوه نر | ممشنا م ودير حل

 ىلاسك اوناكف ةخايسلا نع نيالا عند 9

 نأ ةوهفعو مريظن نوكيل ةؤعنفا نم |وعنقإو الج
 نيعان |واك ءوييسلا همام لعو حاجتنا رظننم

 نوةلعم ١ نورام متنإو لالا ام
 مزح نم رئبطي | دحا عانفأ يف نارك .ةجرأأ

 قيرطلا نع ضعبلا اوداحا دق . نسفنلا ع

 نفلنلا ؛كنئاعو نفتلا عوطتمو زيسلا ةيطابتملا م

 اوعاشنإو قيرطلا نع اوصف تاوهشلا يف صئاغل
 ضرأ نعو ساق داره يأ ورع اكيدر 0

 ارذخاو نشعبلا هب ذا امارينك قشأ اهناب ةداعس
 نييلوضف نيلخادتم مهلصا نوبسحيو ةمالخ نومد
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 افسإو اهو هدالوا -تايلستو انين هللا زبخ اومسو

 اه ةدئاف ال ءايشا مهاعنإو نيحتاسلا

 جونا الف اذكه لالا نراك نا ةيحسملا تلاقف

 برقب منيل هن 001 5 ع ردا ادفوتسا منال ةتبلا مهلع

 ىل ضنا 0 00 اوك ردرانلل اريذ قيرطلا

 ةصنز كيده وأ سان نم ةهيفص ع مونذ تثشفن

 1 0 ربطت رارشالل 5 انه

 روسأ | ىلا متبرتقا اذا

 "يلو مهوامسا علو مهم انوعد . ةجحرلا تلاقف
 لبق اوقلع ذا مظع انبيصن نا اًمحو مل راع مهونذ
 <اسن أواماعي نأ و ناك اذام ملعإ نمد ةنال انر ورم

 اطوقب كلذ تفدرأو انريظن تافيعض

 ةمالع مانالل اوقبتل متقتش
 أيواسملا نوغتبي موق ريذجتل



74 

 قش هود ره وم اذ نشل

 3 كل 9 تى

 يرذاحو يدج سنن اي ملثم نعف
 ايلاغو اًزيزع اًقح |ومواق دنف

 لبج ليذ ىلا اولصو ىتح نيرئاس اولأز أمو
 دنع وسلا اء سفنلا يك ع رد ةبوعصلا

 نم لاقو عوبنيلا ىلا الو مذخاف ن ناكملا 2 1 ١

 فناكو لبجلا ىلا ودوعص لبق ة يمل ابرشأل
 نم ردكق .:رالا امإو اًنيذلو ايفاض ككيبح "5
 . رم نوحئاسلا يوتري نا نوديريال تربذلا مانفا

 عضو اذا بوغرملا قباطب نكلو 18:1 ةزح مهتطع
 بسري لفنلاو ركعلا نال فيظنو نسح ءانا يف هاما
 ام دعيو كلذك اولعفي نا |ومزتلاف [يفاص قبيفدلفسا يف

 نييتللا نيقيرطلا دشرملا مارا مث . ةنم |وبرش الا قار
 . امهسفن نارا و يضرفلارسخ ثييح لبحلا يف ناعرفنت

 كله دقو ناترطخ ناقيرطلا ناتاه سفنلا ميركل اقف
 سس سس ببسي
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 00 ظ

 اقيخ ات دس لف اهب أ عمو يهمتملا ورم دنع نانثا اههلع

 نولضنين . دجوي نورت ا؟قدانخو ديهاوعو ريجانزب

 كبح دوعص لع انه ةرطاخحلا

 0 ركوادل ةررداغلا<قيرط نأ | .ةيسللا

 أاعيرس |وكلهي نا نودب قيرطلا 00

 ىتح نورطاخي كلذ عم مهكلو .سفنلا رك
 0 مثورذنأو كلملا مالخ ضعب ثار اذ اذا ظ

 ءارافا باوج مووببجي رطخما نم مورذحو لالضلا
 لب بلا مماب همانتلك يلا | ةيلكلا 0
 نيم اا/و |: ةيكواطانق عرنم سرت حرم ١ لكك عنس|

 اتاءج دق نيتقيرطلا نيتاه نأ نورظنت اق ممظحال

 ريجانزلاو قدانخإو ديماوعلاب سيل نيراملل اريذحت
 رفسلا نو هني كلذ لكومو ةيلكلاب امهدس لباطتف

 ايف

 دوعصلاو بنعتلا نولقحيال ىلا دك مهنال.ةييعسملا



 الا

 نال.دكلا قيرط نأ لوقلا ممم انكهو مل رض رم ريغ
 ىلع يس 1 نولضفيو مث | 1:1 ما كوش نم جايسكا

 ةخيدملا وح 0007 مدقتلاو لبا ١ اذه دوعص ىلع 2 41

 البق 5 و دوعصلا 2 أوع رشو اوقلطنا لقيح

 تلتف ثيلت ةيهسملا -.ذخا لبا ةث ىلا اولصو

 قيرطلا نوولضني ميساوغل ا رثكأ مهتحار نوبعرب

 ؤ اليلق ساجن كل 0 رأي 26 تلاَقف . مث لوسالا

 أن ؛ اه غلا ع ؟لاقف .ى 3 ال

 ل ةضغ ةرجن انهم 00 ال انهأ اوسلل ال

 كلت لا هداتقأو ذي ١ ذقيح ريغصلا دلو ١١ ذخاف

 أونا 0 نيرورسم أوح أوحارتس ااهيلاأ اولصو 1 ةريصلا

 ةجا ١١ ذل أى وع هرلأ تم أاعخ رجا نم بمعتل ١ ةباغ 2

 9 47 يب نيحتاسلا لع برلا رح أ أمو بسكب ل

 50 ةرجتلا هزه نع | -- لق 1 .ةحار ال نكامأ
 ظ 00000 -ا

2 



 :لر

 00 ارييكنيكسملا ييسسلا فك تعمم

 ع نوركتلت نيكو دو مثنأ 02و ىدالوا" اي م راغصلل

 اكشإز رعت رم تع ايس ل كفل

 ما ىل تلاق ام لالا ركذاو يأآيا كتدعاسم لجال

 عج ىلا قيرطلا امأو أسءامسلا ىلا قيرطلا نأ وهو

 ,أ لوزتلا ىلع ةايحنأ لس دوعص لضفأو ةردوبض
 اثم كوقي خ.ركلو ةحرلا ثلاقف “. كالهلاو تدملا

 ايس بوقعي ةمسإو ريغصلا ابهباجاف .نيه لوزنلا

 0 دال نيكي نط ابك هيف يذلا مويلا

 تبصا دنل اعل . سفنل : سننلا ميرك لاقف .كيش بعصا

 سوو ' نود ١ ةيسلا تلاقف . كباوح

 اطعا ا عدو اميرشفملا نلف نوحيرتسم مثنأ ذيب
 حرا تطعأو اضنالسعل كرش ةيمارم ةللكفاو اناث

 غتل| ميرك ةيعيسملا تعدو اوكف كللذ ننادال و



 مقا
 0 2 -مسسسم

 دم ل سببا لل آ#آ سس صضط110ل للا يما مما ااا

 كعب 5 انأ انآ م5 نو 7 منن ١ ذلءاق اهباجاف و "1ك ةلئاق

 لكا ا ينال كبر غو ملكا يف يل ابرم اًنينف عجرا ليلق

 ؛ لك اذه ا
 2-2 ب ا

 لاق 0-20 اوعتكو انشا ا دعلو ا

 مش راف بيغللا نم سهنلا تبرف دق شم تشمل

 تيسلو . مقوم دقت دالوالإو أوماقف كيفن نب أوموق

 ِك

 .اهب ينال دال اوال دحأ تدل راف مار ةنينق ةييسملا

 ييسملا نراف نادقفلا ناكم ناكملا اذه ةمحرلا تلاقف |
 بيس ا اي تكيف ةيوسملاو ةتنيكص عاضأ أنه

 مونلا وه بببسلا نا دشرملا باجاف كيسالوم اي كلذ
 ظ ار نأ ينبني ١ نيح نوم ا ضعبلا نآف نأي ا

 أو كذني , نأ ا اديس نيرخآأو نيظقيتم

 هر 5-5 ةلئاط رسم يلا سلا ضعب عقي ببسلا اذطو

 ولان ام اوركذي نا نيحتاسلا ىلعف .ةحارلا نكآمأ كيس
 || نع اولفاغت اذإو ةداعس ظعا كيس نونوكي اذيح ىتح
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 :داهشو ةملظ ىلا رونو ءا>ب ىلا محرف لوحتي كلذ
 أ اولصو اأو .٠ أنه ىلا ةلناضأ 8 3 ذأ كللذل

 ل 1 ىيسملاب فوخنإو كشلا ىتتلا و ايف يذل ن ا ناكللا

 ظلا لباقم هيل عو ثوم 2 نك ع اشو أوأر هاعجري ٍِىل

 0 كمصل كلَ ةنحتو رحش ايلع انوتكم ةئيفص

 اذه وهف رعشلا اما دومعلا

 ظ دويعلا اذه ىري ند نر ذيل

 رذحا ةياغ ناسلو 4 ربلق

 امك ناكللا سعب يف طبه البا
 رس يف لح دق موضع لبق نم

 بن .اذهوهف رعشلا تحت يذلا مالكلا امإو
 المدلا نم 0 7 صاصقل اًراكذت دومعلا اذه:

 ل اذه قف أ وأ فوذخا بسال ةيايبلا 2

 يع ةليدجب كا كشلأ اناسل بقث * اضيأ

 18 هنحانيش نع ءا يق اهداهتجال رانلاب |

 0 ااااااااااااااااااااااااااااااا0ا0ا0ا0ا0اماااااااااااالللللااأذ]ذ]ذ]|]|]|]1|1|1 1 1 ساس ساسسسسسلللسبوو 7س سا سس

. 

 ظ



 ا/

 اذامو ثليطعب اذام كو 220005

 ةرج عم ةلون مرأب 3 ماهس شم هلا ناس اكل 30

 و 0 رم عر 1

 5 نا هدسالا لع اوقرن أ ا

 , ريغ دسأ نرد فخي ش 0 قل لجر سفنل

 3 ل اواي 3 و لنزع ممأمأ .'ريمدتتلا دال و

 دنعف امر نم أفوخ نيدعترم 4 رول 0 أوعج 7 22000

 نأ نوبحتا يدالوأأي له ًالئاق دشرملا مسبت كلذ

 رولا ىلإ ى  لوعحرور 0 دجوي.ال أخي ا وشل

 ملا اومدقت أم كن دل 0 ا 0 كنع

- 

 8 رطع ىو مسالا را انفاق ةديس نست

 ناعل 1 بتل اريظ كئابححو 9 تيأس اول

 انه مسأو أ و انه ىلآ من ١ اذال كشر هل لاتف نيدنالا

 ناكو نيحتاسلا ها مدا كفاسوا سابعلا صخشل

 نلا يوك ةباجاف .٠ ةربابحلا سنج ن

 2011111 اااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااااااممااذذذذ ا ا0ا0ا0ااتاذأأأ]]|]|ز 1 12121212 2ز2ز2ز2ز2ز2زةزةزةزة2زةز زةز يي يا 5 كي د 0 5 5 5



 ازمالا ىضتنأ اذا نيدشالا نعو كينع غر ايف أورهف

 دقف ايف وره يكأ مهقيرط هذه تسيل سابعلا لاقف



 ااا

 بحاص لاق: : نيدنالا نيعأ يوم ولت تح
 مزيعم ةسوبعو نيدضالا نا# .ببس امأ ايورلا

 امنا ىتح نيح ذنم قيرطلا هذه كولس مدع نم 2

 عم ةيهمسملا تلاتف . ليلقلا الا ابشع ةوسكم تناك
 ىرباع مزتلا ىتح ىضم ايف تحارتسا دق قيرطلا نا

 اذكه 05-5 ةجرتسر كلل اوريسي نأ ليبسلا

 او 1:5 ضق ليئارسأ 9 تق ذأ دعب ايف

 قيرطل | قبتس الئاق 900 0-50 دقو

 .رورملاب ١ مسا ةنال أو ويجي 7 3

 هرب نأ ةيلا ىتح هنيسب سأب باع مي 0

 رك باج | يضرا يف ينلتت ٌ 4 | لاقف ءارولا ىل
 دق تننأ اد اهف نحنو كلملا  قيرط هنه نا 0

 ءالوهو ناتأرللا نانتاه كلو اضم را

 ةيرضو اذه لاق نيدسالا نع غر نورعس دالوالا

 ةبرض مث ةتذوخ رسكو هينكر لع ةتنلا ةيوق ةبرض
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 فاخ ىتح ةعزم ةرجمز رجمزو هءارذ تعطنناف ةيناث

 مورظن ذأ أوحرف موكل دالوالاو ءاسنلا هتوص ىرم

 ل 0 را ماو ل 12 تورم

 تأم أم دنعو . اومسفن ىرم اعيش الاعفي نأ اممكمي لف

 ينوعبنا مله نيحتاسلل سفنلا ميرك لاق اهغيعم سابعلا

 0 ١١ تدعترإو اوراسف ةتبلا نادسالا مرضي الف

 0 أوره رم مينكل عارتنلا حا دالوالا ع ترظو

 ةفارظلا رصق نع نيديعب أونوكي لو'ررض مصب و

 0 : لبق اولصي ىل |وعرساف ةب رف هقانلف ىذس

 اولصو الو . ليللا يف اًرطتخ ناكرفسلا ن 02
 لاقف تنا نم بحال لاقف دشرملا عرق بابلا ىلا

 نيحتاسلا دشرا بق ناك نال الاح ةتوص فرعف .أنأ

 رظنب , )خلو بحاح لزن ام دنعو ماع أ

 اذام ا ارو رحال نو 3 م

 ازكه ١ ارح انه ىلا تملصو اخاليو ةنلا ميرك أي

 كا 1 1 ””””””"">»>## «” طم



 يمني ثميح أنه كا نس ا ضعبب تيتا دق نكاح

 ' نيعم رابجأ ينهواتي لول كر يس ا

 ةلي طم ةبراحم ذدعل نكلو نا لبق 5 كثالصول نيل ظ

 الأ بحاحما لاتف نامالاب ف تيثأو ةتلتق ة كيعنم

 ةليللا 7 |

 ايللا يديبس ىلا 3 | يناف 3

 0 كرت 0 هلل ا

 تدهاجو ان ا كك فلل 0
 ىلا الف ةيرإز ةيصل انووصل 0 - ةعاوشل تب ار ا>و

 انقفارت كتيل ةمحرلا تلاقو .انوحن كنفطل دنالا ىلإ

 اررطن تانيع كي ع كو ايحاش هال

 نودب هذ" تانيض ةّرلع ل راع ةيس َنورغسل ن نأ

 داااطما 7 افا
 قيرطلاو ءافعض 0 ًانليعت هلو 00 ب|هذت 00

 اذان هسديسرمأ تخن انأ سفن 6-00 أ



 ظ امإو::ةياهنلا ىلا خلق اك نم: كل اذشرم 57 يلحس

 نحاس سدس نبذ 2

 انه ىلا بحاصا نا يئرما ام دنع قيرطلا ةياهن ىلا

 عوجرلا 5 ناكأ امأو . كتبلط با 0 متبلط ولو

|| 0 

 لراساملا 0 هل للاقيو ا 3
 ةنيدم نم أنأ تلاتف اهئابرقأو اهدالب ىرع ةيحي

 0 ,  ىجسلا وهو تام دق يجوزو كالا 1

 © راح! ةيتل ور ينسللا ف زاكله ل اقو بجعل ظ
 ناكس ئادحا بو يففر هذهو هدالوا ءالوهو ا

 بالنا ىلإ تاق وبرج بياكل عرتن. 0 0
 ل )دقي دلل اذ لاقت رهنلا متجانس مكمل
 ةجوزةيهسملا ىرا:تييلا باعجأ يربخإو يهذا |
1 

 تم هذف ةحأي لأ نع دصاقأ اوئاج ليد اهدالو أو ا ظ

 لعاب ملل هير وتإو ةياغتاملا ويهتلاف معربخاو



 ما

 ةيعيسملا اسهتيا يلخدا لن ةيلا تقر نجح

 لكي يلدا ةكرابملا اهيا يلخدا حاصلا كلذ ة ةجوز

 ىلا مولخدإو اهواقفرو يف تلخدف .كلعم نم

 00 ١| بر ءاخ او اضم فد ةريبك ةفرغ

 نيلئاق ةلبتب : مهلع اودسو تيبلا لها نيستا

 ليللا نم ثرج ىضم دق ذإو .ةمعنلا امال ًالهأ

 ةعقأو نم نيب عمو ثرغس نم نيبعت» نوحاسلا 61

 ما تيل ١ لها امأ او ةحارلا قأو 0000

 ماا هدق | وناك مهال مونلا لبق ًاليلف اوناتقي ىل 3

 نشد ام دعو فرطلا لع مي أوعمس ذأ ًةورخ

 تسلاقف مونلا اوبلط ةالصو رومزب عاتجالا اوقخو
 تاب يذلا عدؤلا | يف تيبن انوعدف انل متنذأ نا | ةييسملا

 كلذ ىلإ موذخأو ملأ :دافانه رة

 يف اهو نابطاختن انذخاف ةحرلاو ةيهسملا امأو أو عدلا

 ةيييسملا اه | ٠ الا ة هصنخ 5 ومأ : و سس زر ةأرفلا
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 شا مسسسسلا

 هركأ تنك ين عم يجوز ارو يف>اوس نرم بمجتلا اب
 ةعبتاس يفاب رّوصنا لو اهيف هعورش "دنع ادج ةحايسلا

 كلل انركرل قححأ 000 مالسب ةوجو ىرا يفنأ الو

 كلذ لعفأس نمو لالا كو 4 0

 1 نيمملال ا ينصلأ يف غصاأ .َةَج نأ

 انتجما حرف ءانغلا توصوهو ىلي . ةيعسلا

 يف ءانغو تيبلا يف ءانغ نم بهجتلل اي . ةجحرلا

 تابطاخم دعبو . انئيمي احرف ءامملا يف انغو بانلا
 تلاق انظقيتسا ام دنعو . جابصلا ىتح اتمان هذإك
 . [لح كلذ نظا اليل تكيض اذا. ةححرلل ةيسملا
 اذيذل ملحا انه نراكو تلف تنا ةهرلا تباجا
 ظ نا

 كهاحي ينيربخت نأ كوجرا .ةيعسملا

 راكم يدعو دم نال :ةجالا

 ظ يلوح ل رزقك 00 يبق 3 0 ةحئاز د در غشم

 د | - 3 3 ب مشل 1 ةسسوسسلا م اكل لطعطل



 م

 لضببلاو لع ضنبلا كعشف بالك |وعيسيل
 دنعو ٠ 0000 اوذخا ضعبلاو ةواوغلل يلوبنست

 ىلا ىلاف نيحانجي كلل ١ يل ىتارت كلذ
 3 ام دعبو ةقحرلا ١سهتيا كل ام لاقو ةماقتساب
 0-2 هلا و ل مالسلا ل لاق ينير

 يف اًطارقإو يتنع يف اذ 2 ناكل
 م ١2 للا: 10 ىلا ىلع لاج جانو" ينذأ

 انإو دعصف ةهحرلا ]هيأ ينيعبت :كائاق يدي يئذخأ

 اذل ف ابو هعرقف بهذ نم باب ىلا اناصو ىتح ةعم
 الها يل لاق نسل اج هيلع شرع ىلا انمدقنو انلخد
 ىأ موجنلاك 1 المو و عال ناكملاربظو يبا اي الهسو

 كانه تاجوز تيار ري 3 0 سماك يرحماب
 يف تكض اتح له .:ركاو كح نم تظقيتسا م
 ليلا

 اذكه ةديعس تك 5-5 بع الو مث . ةيييسملا



/ 
 0 م سس ص سس تمي بي سبيس سئس يبس ةهييسس كك لل

 2 |وأ تدهاش كنأ ابكرا و 1 ناك كيملخ 0

 لاك
000-111 
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 000 و ةرم ملكتي هللا . ةرخآ نيدهت اذكم اً
 طوس دنع ليلا ايوز م يق ناسنالا ظحاليال

 ١ ١: "ىأ عيضلا ىلع وسارع دما رئاثلا ىلع 1

 لاح نوكن نا انعجضم ىلع نحنو انمزاي الف 9

 نحو أندقتفي ٠ ل أ عيطتسيف هللا عم مك ىلا ندا

 انيإةازم عسل 2 رس عش المتون

 00 أ عيطتسيو مونلا لاح يف نحن

 نحنو ابك هيباشتو تآياب وا لاثماب وا تانك

 نوظينسم
 تقَو دعب يفنأ وجرإو يلحب ةناحرف انا . ةحرلا

 ضبا كحضا يناعجيو ةبيث را لبق
 انمزلي اذام ملعتسنو متنلف مايفلا ناح دف .ةييسملا

 دعب لمن نأ

 لبغن انيعد اتقو فرصن نا انوعد اذا .ةجحرلا



 لو

 ىرانعلا ةلوؤب فّرعتال انه ءانبلا بغرا ىلاف موعد

 لايج اًراظنم ىوقتلاو ةبحلاو ةنطفلل نا ىلريظيو

 امدعبو . َناعي اذام رظندل ةيهسملا تلاقف

 اهولأس مو تيبلا لها ىلع اتلسو انلزن انأيهتو امماق
 أنه تيبق أنآ امأ هأ ةجرلا تلاقف ليلا يف ا

 نأ. ىدقتلاو ةنطفلا ثلاقف .قاح ل رك
 رظانم لع ناجرفتتسف انه اتقو افرصت نأ اش

 ارمش كانه اونكمو كلذ ىلا ءرهاتباجاف تيبلا

 را تبغر ذاف ةنطنلا امأو ا موضع اودافأو

 ملأت نا تنذأتسا | اهدالوا ةيييسملا اا تير فيك لعتست
 كد دا تادتباو امل ند تالاّوسلا ضغب

 نم ينربخت نأ ودنثأ بوتعي اي .تلاقف رغضالا وه

 - رلا هللا : :رثالا للون بتالاةيل |1 بروتعي

 سدنلا
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 ا نمو يدلو أي اعنو انبح .ةنطنلا

 حورلا هللاو تربالا هللاو بالا هللا . بوقعي
 سدنفلا

 ا وابا انجح قطن
 ظ 0

 هتمعنب , بوعي

 نبالا هللا كصلخ فيكو . ةنطنلا

 رو در أ 1
 سدقلا حورلا هللا كصلخ فيكو .ةنطنلا

 هنو مديدجتو هتراناب . بوقعي

 جال هنا ٍكاح ةيسلل ةطنلا علاق من م

 دسرخلل لاا نا ةجاحإل ناو اكل دالرا كد
 1 نال ل ماانمددلا | ل

 فسوي هأ لاقي يذلا و اان من م "لا يف ةيلات |

 ضيا تنا كصحن ا نا ديرت

 يآ

 هر



 يباق لك نم ديرأ .فسوي ظ
 ناسنالا وه ام .ةنطنلا

 ابك هللاب قوانغ لفع تاذ ةقيلخوه . فسوي 1 ا .

 ٍخأ حّرص
 صالخ ةلكب ض رف اذام .ةنطنلا

 يف ةسفن لعج دق ناسنالا نأ ض 0 . فيي

 ةرثلإو يبسلا لاح
 تيلقتلاب هصالخ يف ضرف اذاممو . ةنطفلا
 فيدعو ميظع“لاظ يف ةيطقلا نرا . فسوي

 انيلع اضيق نم انصلخ نأ هللا 5 دا ىنَح

 لع دق هنأ ىتح اًريثك نا اسنالإ بست 5 ل أَو

 اذه

 سانلا وصياخت هي هللا ةياغ شام .ةنطفلا
 نيكاسملا

- 



 هتثالخل ةّئاللا ةداعسلاو

 دق كما ناف فسوي أي تنسحا دق .ةنطنلا

 0 دا حشا اهب ناو انت كنلع
 اه ١ ل رص هل لاقي ىدنلا ةنمرككلا هيل ةنطنلا

 هاسلا يف

 تال ةياعللا اديشن ال انو اكلم اهنأ ٠ ليثوص ظ

 0 مهجيام.ةنطنلا |
 اال ةياغلل سيمت لاحو ناكم اهنا . ليئومح: + 1

 توملإو سيلبأو ةيطخما نكسم ظ

 ال١ لأ املا تحن 1 ؟ةئاغفا
 بعت نرودب ةمدخأو هللا ىرا ّىل . ليئوص

 هلم يف نوكي يكلو ةيدبا ةبحم ةبحإو ميسملا ىرا يي

 اذه اما ةككل سا وكمال ىلثلا نسدقلا
 م لك تيل 2 اراب 0 ةنطفلا

 سسسكس

 لا |
ْ 

 - ةياوسمالاا
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 نم بغرأو معن م ايلاف 0 1

0 
 دوجو لبق # يش دجو لهاذا 2 ةنطفلا

1 
 هللا

 يش دجوي لو لزالا ذنم هللا نال .الك .. قم
 ةتس كيس نال ةقيلخلا نم موي لوا لبق دوجو هلوهألا

 هيف ام لكو رجبلاو ضرالاو ءامسلا برلا عنص مأيأ
 سدنملا باتكلا ف لونا ذاممت ةنطنلا
 سدكقملا هللا مالك هنا , يم

 ابوهتال تابوتتكم هيف دجوي آل أ . ةنطفلا

 ياردأ قوف ٌريثك دجوي ىلب . قم
 تارابع ىلع عفت أم دنع لمت اذام . ةنطفلا



 يلدافأ هيف أم لك نم يل نأ ناعب ةنئيشم ثم تنس

 درا ال ا هبسكل داقلعا لوح وهنلم ءةنطنلا
 ١ 56 نوموعي فوس قولا ن ١.١ دقنعأ 0

 ا نكلو مهعببط تاذ يف اوناك
 ارداف ةنال 5 اذهب دعو دق هللا نال الأ نيببسل اذهب

 0 9 يس دالوالل كن .طفلأ تلاق ّ هبي ىلع

 اوف مكلعت نا 9 اردقن ا اهيا دعب ايف مال

 3 7 1 نيذل نيرا مالكل اذلغرألا أوغصأو

 ا ضزالاو ءانسلا 0 ءاننعأب أوهتنأو كيغم

 ناك يذلا باتكلا كلذ ف .مإو 0 المات و امنا

 مكمل عاف اذا أو ةحايسلا نش مكتب ؟<بيبا عورشل 000

 00 00 انه تمد أم ٠ ةعيطتسا |

 ءالوه فرص أم دعلو . يورأأ ؟تام لأ ار

 خش ةمحرلا راز ناككا كلذ ا نوحتاسلا
 ةنايدلاب يعدم 3 اقل 00 داما هل لاقي

 سس يسيتهس-سيبب_يلا
 هيي يي سس سي سس شيبس ب وبمبم
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 ابل اطا_غفطالي رثكاوا نينرم ىفاف ملاعلل ٌبمحم ةنكلو
 لغشلل 7 و 1005 - ءزاا اما أب جوزي نأ

 نيرخالل لغتشت اهسفنل لذتشت ام اهدنع نكي ل نإو
 ب لاقو اًمادةلوغشم اهار ذأ: دج اهب داك ٌريبف
 ةمجحرلا تفرع هو تيارت 5
 كاش ةنأ اه 6 ريخاف تيبلا ل هدأ نم ةنع تتنحن ةركف

 ني 7-0 نينا ا _عدمو لوغش

 ظ يلابا ال اذا ا قفل ين يح رام . رو

 ١ ةنطنلا 00 ا

 ] نرالاةلا ببي قا ليلقلا الا مزلي ال هنا ةلئاق
 ا1.و .ًالاح دربت ةتبغر لعجي ءارقفلا ةمدخ يف اهرارقسا
 اهمداع بسح ةلغتشم اهدجو كلاذ دعب داحتا ىف

 | .ةلوغشم اياد تنأ أ اط لاقف ءار نملك ةفاد
 ىه ام اًضيا أسف نيرختالل امإو يسفنل اما معن تلا
 ينغتسال ءايشالا هله لعفا يلا تباجا . وبلا 0

ْ 



 فل

 00 ةئمسملل ع يمغنأ را ؛ةملام

 هولك اذا كوجرأ لاق ةيدنالا ةايحأر كتلسا

 ةرظنم كل اذ دنع ر دكتف ناب رح | كك ,اجأ 0

 نع لكم اأو تقولا كلذ نم اسعتراب ءز نع عطقنإو

 ةكمنم ابككل ةليج ةيبص ةحرلا نا لاق بسلا
 ما ةنطنفلا تلاقمث . 8 فن أس دل ءايشاب اعاد

 كلم هذيسو ممل لا ككرت همم داما لاا

 عف كل ةيحلاب رهاظتو ةنايدلاب ّدا ولو ةنال اًضيا
 1 قافتالا 0 كط نافل اي كل 3

 1 الق جوزتا نر | ىبكي ناك دة ةهجحرأ أتللاقا ظ

 ينبه |وبيعي ل مخ 0 0 لا ظ

 6 قفنأ ن ااردَق الفا

 مهالابألا هنه انايا يف ةحرللر انعا ال . ةنطنلا

 نا ردقي ْنم لق كنلاح ىلع ةسسّؤملا ةريسلاو طقف

 ايجي



 تسلا س 20 2 201111111010 للاي ااا

 يفنال ةبزع توما ذحأ ينذخاي ملاذا" .ةجرلا

 هلم زأ الاذ اله ينتباطبال : نءو يعبط رييغت ىلع ةرداف ريغ

 اهل لاقي تخخا ىل نراك دقو .ةيح تمدامةتبلا
 ْ ةمبلأ امنت 0 هال دال وه نم دحاوب تنحوزت ةهأ

 لرد هيلع 567 هه والم ع تمزح يتخأ نال

 بلع اند الواايعمر 4 ددنف ناسحالا لع

 اريخا اهدرطو
 عدم ارنا اورساحن 8 هد

 ةنايدلاب

 م نم تم ملاعلاو كللذك ناك من .ةجحرلا
 00 :م يعرف ءالوه
 دعشأ او دالزلا ربك م ٠ ضرم ةلم ىضمه دعلو ظ

 ظ ١5
 برقلاب 0 5 هنطب 2 عمجولاة هرم ن1 دب اضتف ةضرد

 ظ ةييسللا ةنعدف قذاحلا ة | هل ١ لاقي ريش زي“ برديط م.م

 صرك باصم ةنآب محاليلن 6 ظحالو اج الو

 007 ا د يس هد سس سس بس مسسسسس
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 0111111111]']']لكلكلككلللللللللللتذتذ1ا ا سس حيييل ييجي

 م باجل نيام تاذفان اذاجاقما لسن. زكفلب

 | نا بيطلا لاقف . دسحلا قفاوي املا ايش لكأي

 9( يرجالف طل ؛ هش 00 لا

 1 00 ةروطي ام ًالوا طعي نا بجف طئاسوب

 بلا نم ةلككو يا فطق اذا. يبا | وع ظ
 00 ةيراعلا لقا يف بالا نم بيرقلا |

 يأ نأو روسلا قوف نم اهعورف ةطسابلا راجثالا |
 لكاو ةوافلا نم فظق |

 يف عمو يفناذ لق وهو ثيصأ دل ىلب : ةيعسملا

ْ 
 ظ

 ةقفاويال كيف ل لا د ظ لكاو يرمأ فلاخ دق ةتيبدو ةلخيو ظ
 00 : 1 ناوركدنل ىف ةيكقلا كلل
 دحا مرذي مهلا هنأ نم تبي دقلو لوبزاعب ناتسب ن
 تدوللابه هأ بدنتو ف ؟بت ةييبسلا كلش 3 ظ

 ينال اصيلخت لعا اذام ةلفاضتملا ماللاي نئاخلا |
 د ل



16 

 5 ب كدلو نأ نا جرلا نال ينرحنال قذاحلا | لاقفأ
 ةيويسملا . 0 فقد 54 هن لوم 2 5 رع رح نم نأ بحي ةنأ ريغ

 اوم ولو ه هئافشل كل كتقانح ةفيطختمت أه 001 برج

 0 نم كرو انيعض ناك ةنكاو | اود ماطعاف. فك

 اأو آ 1 ابسكل ٠ افوزلا ريصعو ةلع دامرو ىزعم >

 ءاودلا نرا قذاكا تحت امدنعف 4 :١ ١٠و
 27 راكف بوغرأل 00 ريغ بمر فيعض

 ا: 5 بعو هالو 60: اع

 لري. دعوب ةجوزم انبعأ عون صم أو دلا اذه ناكو

 0 اذ >2 :ارم لا ند كَ امعمو 00 وأ

 وتلا عومد عر ٍناغ الث انالث لوانتي

 ادار ا ئه الو 0 ٠١

 لاقف 1 ةهش نوم فسبك ناكثل رك لإ
 اذه نأ لل 4 ١١ باجاف. هلو اند نأ لرد 0 |١

 را

 يدلواي كارمأ انأ 0 . ١م : ةهركا يناعج «اودلا

 "سمس مس م ل م لل |آ#آ#آ
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 ال سلا ال. ءايلا نا لاقف لسان نأ
 دنعو يدر مط هل سبل باجا .ةيعل 0ك

 تلاق امهناسل فرطب بوبحلا ىدحا تقاذذا كلذ
 بحت تنكناف لسعلا نم لحا ءاودلا اذه نا تم اي ||
 00 ةلوانتف 0 ةجحرلاو كلتوخإو كابا |(

 اخحو ةلوانت هيلع هللا أ ةكرب اوبلط ام دعبو ريثكرق جاف

 0 000 حارتسا ةءاشحا + اودلا لد

 ىلع ىشنتو ماق ليلق دعلو .هصغم نم يغشو 4 هتيلعاف

 ةنطنلا ؟يطاخم رخآ ىلا عدت نم ازانجم مزاكع

 ىقاعت ام دعبو . ينش فيكو هضر» نع ةبحلاو ىوقتلاو
 ةرجا كميلالوم اي ةلئاق قذاككلا ةيجيسملا تلاس دلولا
 ةسردم سير ٍقوت نا كيلع لاقف دلولا كجالع

 ار ا ل ل
 هزه هيض

 رخل ايف فأن ا انه ا 0 ةييسملا



 ضرملا اذه

 امناف ةدئافلا ةماع بورحتا هنه نا .قذاحتا

 ايكت كيم اذإو نيمئاسلا بيصب رضرم لكل لصت
 دبالا ىلا اهاح ىلع ىتبت بحي

 اهنم ةبلع ةرشع ىتنثأ 0 اوجرأ. | .ة يسملا

 ةريغ لوانتا ال٠ 2 تاصح نأ ىلا

 ثودح عنأ صن بلوبب ا هذه نر . قذاحا

 ضيا حرصأو من . ضيرألا ا ءافشل خم اصت م ضارمالا

 ىلا ايجي بجي امك ءاودلا انه ل تاس ل

 يلوانتت نا كيلع ةيجب لا استبا نكلو 6 0 دبالا

 تلي . اءاطعاب ترشأ |1570

 ودل د ارادقم اهاطعأ من ُ .الف الا اود

 نا ف . 1 حلاو ضيا ةمسرللو اهدالوالو اهل ايفاك
 بق مخ . دعب ايف ةحفنا ةيكافلا 00 :رأ ىرم راجي

 قلطنأو ظ
 مم



 م

 1 اخ سا اذ ار يف 0 اذن ادرلأ 0 ١ دال اوالل ل

 ادلب اهب دم ناك يذلا قب اما .اهنم_ لكي ع مهو

 ناسللا يف ارم ابلاغ كإودلا ناكاذام
 | ناضوفرم الع و هللا ةيلك نا فيكريظيل .ةنطنلا

 يلاعلا بلغلا نم

 ةرمملا يف اننا لعجي + هاودلا عفن اذ كاملا 0

 26 ثدخحيو

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 ا

 ل 9 "ا

 قوف ىلا بهللا عافترا رظنم نم ل
 لفسا ىلا س.شلا ةعشا طاطخنأو 0

 ا ايلا عافترا نم 0 داق

 ةيطنلا نأ 0 أدق نا بحاص 1

 ينام 000 يل :ةلمنلا

 ظ

ْ 
 ا
 ا

 ا
 ١

 ااا ا ةهيب+س عفترن نا | |
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 سس ا لا 11222 2 خخ حل 222 ديت

 ماعتنف لذسأ ىلا بسانملا اهلعفو اهمتاعشو اهّرح سما |
 لسري تاوهسلا يس اعفترم ناكولو ماعلا صلخم نأ
 | ملاعلا اذه ىلا اذل ةمبحمو هتاماعنا ١

| 

 ظ
 ظ

 مسسسسمسململسا
 دسيايابلاال

 8 أ كامردصب ن 1 لما ند. 1

 رجلا نم . ةنطفلا ظ

 اذه نم معن : اذامو ٠ 0 ظ

 هلل 0 ظ 6-5 3 1 نأ يغ مثل 0 ةاعراأ نأ م 53 . ةنطفلأ ظ

 ضرالا ىلع اهءام 9 أذالي نم

1 

 ١] اير ْن ١ ةأعر أ ىلع نأ نارظ 0 ظ

 سهلا رون حرت سوق نكت اذا. . قم ظ
 يف اذل تأ دق هللا ةمعن دهع نا 2 .١ ةنطفلا



 ظ ضرالا

 ميسسملا دسج انيلا يات هللا ةمعن نا نئبيل .ةنطفلا
 س 1 د رم عيبانيلا ضعب ضيفن اذا . عه

 لابجنا
 0 ضيفي ةيعنأ | ور نأ لع دبل ٠ ةنطنلأ

 ءارتنلاو نيكاسملا يف اك ءاي وقالو ءاظعلا ضعب

 عمشلا ةليتف رانلا لعشت اذا .ىقته |

 َبلقلا ةمعنلا لعشت ) نرا ةناربظيل .ةنطنلا |
 ا أرون أت ف نوكيا 5

 ا عا ةايننلا ىقالمث اذا. . ىتم
 أميف 207 »و سفملاو 10 1 نأ حويل . ةنطنلأ ظ

 انل ةاطعملا هللا ةعنل اًظفحو ًةماقا فرصت نا يغبني |

| 

 ايلا ةقرلا نيظتاذال قم
 نأ ا اهخارف يذغتل . ةنطفلا

 همدب ث ولأ نم مصلخ 1 هاش ةحأ) ميسم

 بسس سس بسبب سس سس ص سس سس سس سانا
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 كيدلا جايص نم ملعتن اذامو . ىف
 | ةيطخ انركذي كيدلا جايص نا .ةنطفلا

 جايصف .رامهلا يي ضبا انثبنيو ةتبوتو سرطإ
 هوي لئادلا مولا كللذ ءييغ ك اركذي اذا كيدلا

 ةنونيدلا

 || لعج ىفم دق تقول ١ ناكذا كلذ دعب مث

 قبلي ال هال فسوي لاقف هثرفسب نو 1 و

 را ا رت راع دا
 .ةحلام سلا نه: امة 55 00 ا

ِ 

| 

 كلذ نأ تدك ى ال
 | لراوتارت سورا ك1
 نأ تيبلا لها فرع ايلف بوغرللا قبط اياوج اه
 مهلا هلاسرال هللا اوركشو أوعفجا أومدقتي نأ نوعمزم

 ضعب مثورأ م :داع بسحو .٠ . ءالوك نيحلاص وي

 عدم ىلا ا قيرطلا يف اي ةديفلا ءايشألا
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 ةاوح ا. تلحجا ا تاجافتلا ل6 مثورأو

 0 رأت لكاف اهجوز تطعأو
 تناك له ملعت ملاهنا تباج | هيف اهركف نع ةيعيسملا
 اكديم 0 غابوا اماعط

 .ناكم ىلا موذخأ مث ؟4:ا/ورو ١ 1:5 كت تشهدنإو
 1 ا 0 0 نوفر

 أونلطني نأ |ومزع ذأو ايف نوقايلأو ة ىيسملا 0

 نأ كوجرا ًالئاق وما ىلا بوقعي عرضت رخآ ناكم ىلا
 بسوي علا رلطنلا ا ذه دهاشنل ًاليلق | اوغعي ن | ميلا يب اطت

 هيل رظنلا نم نيذتام هي 0 اير

 أورماف ةقلعم ةأسرم هيف لحم 0 موذخأ 1

 ا اهذخأت نا اهل اولاقو اهلزنت نا ةرويسملا

 كسه نا اهنكمي يل ايرورض !جاينحا اهلا ةجانحم
 1 .لركفت يلو 11 عت هاذ أي

 | موذخأ مث. هذه ليبق نم نوحتاسلا جتباف ثون اهفداص



 ا

 مثورأو ةمدقث ةنبأ قحت | ميهربا مدق ثيح لبجا ىلا

 .مويلا اذه ىلا ةيقابلا رانلا او نيكسلإو ب طححاو ميذملا

 ممسغ نأ اودعستسإو مهدي ا الو 1 :أ ١ كلت

 دعلو .عفل ةركنأ امو هديسل مهربا بحا اماولاقو

 فزع ةلآ مرأو قفرغ ىلا ةنطفلا مةذخأ قشر

 ةلئاق ارعش تدشنإو اهيلع تبرضو

 ةحانت انه مانيرا انا

 |وسرتحا أهم هاوح اهب تلض
 يف بوعي املس متبار دناو

 سرحت كئالملإو اهآر_ملح
 اذ لك نكل يا مع

 سن ويو نوغتبت ١| يف ينكيال

 1 دق مهرب 0 اونوكت ل نا

 اوسياف ًالاو ملعيذ 7

 ”فقأو سشنلا يركب اذ ذا الو بابل عرف 1

 فيك او ركذت ذأ فصوي ال اجاب تبا !وجعتتاف ةمامأ

7 
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 دسالا تفس ٠ مصلخو مدلا لدحر سوبعلا لتف
 دق هسديس نا ةهحرالو ةيهسملل ىيفنلا رك لاق

 كبرت يعرب ارتقنو نيج نمت اهكمم لكل لسنا |
 متيذغتل بيبزلاو نيتلا ضعب دالواللو تتنامرو
 .ةنطنلإو ىوقنل ٠ مهتفرو رفسلل أت م .قيرطلا يف
 0 هي 175 زو ره ةىيسملا كلاب

 ثدح ةنأب ةريخأ يريح أ ىلا ريل اهياجاف

 ريغ اهيف نوريست يقلا كللملا ديب عدت
 ردح ةكاوا مملع رغبق دق فيرطلا عاطق نأ

 ا[ ا نأأو ةييسلا تفاخت . دويكاهي

 سشنلا مير ل ماد ام ءيش نم يفاخت ال يب :ا اي آلئاق

 كركشا ةلئاق بجالإ ةيهسملا تعدوتسا 2 :اكنرم

 انه انئاتب ةلم رفاولا فورعملا نم هب انتلماع ام لجال

 نا ينكي فيك ملعا الو يدالوال كبح لجال اسال
 5 ةيدهلا هذه لبنت نا كوجرا يفا ريغ كيفاكأ
 1م ص سطس سطط ص سس هِي | |حس|س| إس || ب ب طبيب! ب! بت بيصسبيييييسسع 1111 الللي ا بيبي( (هح(ص( رس



 لك يس ِكبايث نكتل لاقف ةسار #طاطموهو بهذ
 | ةمرلا يأ .بهذلا كسل زوعي الو ءاضيب تريح

 دالوالل ل 1:55 ثت ةليلق اطاعا نكتالو تدالو

 أ عم ىوتنلا اوعبتأو ةيبابشلا تاوهشلا نرم اوبزفا
 جدلا أوكرتو 9 بالقأ ىئحرفتف ١٠١١ يآ عايل

 ةوعدوتسأو بحال أو يش من.نولقعتي نيذلا كنب

 اوقلطنإو
5 7 0 . 

 اواصو ىتح اوراس ما يل> تي تيار ثلاق

 تيسن اهنا ىوقتلا كركذت تمي لكلا فرط ىلا
 تكتيعوح 2 اهثاتفر 5 ةىيسملا ةيطعت نأ ..ةةركصف عيش

 كعب نع عمسل ام ةيسملل كارت اهبايغ 2 و 4 يلاتل

 | اًرعش لوقث ةبجيه ةولح ةمغن نيملا نع مباغ يف ليلق

 | ريعلا ىدم ال كاضر اَناَع تيرهظا دقل

 ظ رهدال هللا تتسدبب ياكس ةيلمو كلذل



 ل

 رسل 252

 بسس رخآ تيويعست اضيأ ثتغصأو

 انثا) قدح الأ . انديه برا ىرال

 ادانع كبش ةحارإ رود ىلا رود كو

 ادرننم ترص كنحب ليج ىلا ليج نمو

  قيغنب اذكه ىنغي  .رم ةئطنلا ةيهسملا تلأسف
 تاغنب ينغنال اهنأ توايانطولا 0 اهتباجأ ةبجعم

 أم دنعو راغزالا تهت دنع عيبرلا 2 - اًردان الإ 0

 ارينكو راهنلا لوط ذكقو عمستف و رارجب سمثلا قرشت
 ا ا عال كحيل | نم جرخأ ام

 كر كلا معبرا تاباذلا
 1 لك ةُئاقب سلسل أ دتف رإه ة 4يخ مسملل ىلاقو ىوقتلا

 ميركذتو هتيسن نأ هيعجأرت كلاب كك تنياع

 هيسداو يف نوولقي اوفنط من كتيلسنو كلاين
 م.نأ ريغ مز راسلاف ع رادحنالا 0 عاضتالا

 يف نوشمي اوراصو تيملاس اوردخناف ارينك |ورذحت



 كحور ىلا كيل نك سن 93 د

 2 انا عامملا نم . نا 2 ةلئاهلا ةعقوملا

 كنع ايماحمو كل ادشرم 05 21 0 ةنال يجن

 نانحلاصلا ناتاه مهعدوتسا مث نييلست كنا وجرت
 اتعجرف اه امأو إوقلطناف مدشرأ

 | نم 5 فاخن نا نغشال مف ل م

 . انسفنا الع يل ئ ذا 0

 ظ 5 درر راغا 0 7 ةفينع ةعقوم

 08-0 لك كلذلو أنه تابراحلا نم وغلب دريذلل

 ةماعلا عمسل ام دنع نال يداولا انه 0 هيدر مسأ

 | نوروصتي امرناكم يف حا ىلع لئاه *يش عوقو نع
 قو هيدر حورب وأ ناطيشب روح“ ناكللا كلذ نا



 هلق ل6 ممسفنأ م هاعأ 3 0 مهئاصم نأ عناولا

 ييسملا قر بلس ان كل اعيش يداولا اذه 2 نأ

 دولا كاذ برظنا 0 ا كا

 .وه أم رظننو ةنم ه ن دناف هيلع ٌببوتكم هن كل *ارابي

 نوناي نيذل ارزهبل. يلا ام ةباتكلا | || أو دجوو أومدقتف

  لاقف .امه ةتباصا ىلا ةعقوملاو يبينسملا قل نم ظ

 | ا اعز 1 كل تحرص امأ دشرملا

 ةبيعبالف يعسملا اما . ناكلل اذه يف سلا تاقيض
 نفسو ا رريغ نم كراك لله ظ

 .نيعا لبحتا اذهورغط نال اهيف وحطت يلا لاخأ |
 النام نعالا لابجلا يف لوقلا اذه وصي الو لوزتلا نم

 ةداعسلا كلا خم ةنأف حاصلا ك 0 كرتنلو اهنم

 .اذيعار اصتتنا ودع ع رصتنأ دق ةقيقحابو ةحارلاو

 اا ايت كتل انبهضرال نأ ىلا لؤ ف كاسل "امطفيلف
 اركب قرط اووف تطاول افغ امإو .ادتستتزت دنع



 ظ

 ناجم ٌذيلإو البق اهنع ايش ملعب لولو عيرلا



 تفرع دقو . ١:١ شن قبانزلا فرظا امو يداولا

 يدأو يف ةديج ِكالما ىلع اولصح نيرينك نيحالف
 امإو نيربكتسملا مواقي هللا نال . انه عاضنالا
 ةتيرت نأ اقحو ٠ 1:4 عي ةعن مهطعيف .:روعضاونملا

 نوكي نأ نونسح“! ضعبلاو 1 ينايو ةبصخم

 اوبعتيال يكل يداولا يف مهبا تيب 1 >
 م أذيبو .ريغتي ال وهوه قبر انك لابجتا دوعصب

 ةسابل ناكو هيبا | مع عري اذ ا نوبطاختيو نورئاس
 ا دكان حا ناكف ههجو رظ اظنم امإو | أريتح

 ارعش لوقي وه اذإو هلا اوغصاف ىنْع هلحو

 نمو ططرتسلا ىتخيالا لنسأ ناك نم

 ان هايربكلا فاخو َميدولا ناك
 اكشخ راس لق قمنا كشرإو

 اجرف ةسنن يطعيو نوح لكيف

 نا بلطإو يدنع امب تيفتكا ين
 اًجرحالو هيف اينتكم نوكا
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 .ةبفاع نسح عم انه ليلفلا نا

 اجر ينبه بر اي فغرتكو ريخ

 يضقي دلولا اذه نا كل دكوا ينا دشرملا لاق مث

 . لغو ربرحلا سبب ىلزتي نم راكأ ةحارو حرفبةنايح
 5 ينساةيعأ ١ اذه يف انيرل 0

 هال ةجملا هذه يف ىنشب نأ ١بحأو انه ةماقالا

 مومهالو ع انه اضيادجويالو انه هأوملا نسحتسا
 .ةشحولا نوكت طتف عاضتالا يدأو كيس .ةايحما
 . نكاما ريغ يف اوك هتالفأت ريا

 ةايح بغري نمالا دحا ىثني ال يداولا اذه يفف
 ناكملا اذه كس نويلوباب ىتبلا ىهسملا ع كسر
 قتلا دف ةهظع ةءراصم امنيب 0 ل

 ضببلاو هو 1:1 ؟ وه ةكئالم يدق سانا انه
 اذه ىف اهيا اودجو دقو 1:10

 انبر نأ لوفا نا يننكيو ١ 9 :6 ما ةايحلا ةهلك ناككلا



١١ 

 | يلطعب لب يداولا يف طقف يشمتلاو نكسلا يف بغرب
 بحيو رفاسب نمل ةنيعم تاقوأ فيس عقدي ايونس غلبم
 . فيرطلا يف معيجتلو ممزاول ةماقال يضارالا هذه
 هب يلا نرا تللع دق سفنلا ميركل ليئوم لاق من

 . ةعقوملا ناكم .تكياف نويلوبا. براخ هسداولا اخ

 ةعقب هارو انماما كانه لحم يف تعقو امها ةباجا
 اك نم رطخا ؤه ناكل :كللذ نا اقحو ' . لفاغتلا
 دنع نوكيف روثاعب نوحتاسلا ىتنلا اذا خال ةعقبلا هذه
 اذه يفو نييتقسسم ريغ مهو مل ةاطحملا ايانملا مهايسن
 ىلا ناب دكّوإو .اوقياضن دق نورخا اًضيا لحلا
 دومع وأ ةعقوم لا تامالع ضعب يتب دف مولا اذه

 يتحايس لك يف ينا يل ربظي ةححرلا تلاق مث .اهركذي

 ناتملا نا نظاف نال انا ام نسحا_لاح يس نك

 اذهك ناكم يف نوكأ نا بحا ينال يعبط بساني
 لكل نكي هنا اضيا ٌنظاو شيوشن وأ - ال ثيح



 ةلعامو »اس نيا نطو وهما 1
 ةبلق نيلتي نا نكي انهو كلما ٌءاعد ءيش 2

 4:17 شن نوبشح يف كربلاك ناريصت ةانيعو يساقلا

 رظللءاعوب ؛ ةريصب بحاول فاو ف رعب

 يفو اضيا يراجلا الم نيرباعلا لع هللا هب رطم ينفلا
 ةورباعو هل نيذلل امورك هللا يطعي اضيا سد اولا ١ اذه

 60 :/ةزم نرتب ىف لا ولو يبي سلا لعف 5 نذر

 انأو تنسحأ دقل,سغ ل! يك لاق: | 6: أ] وهو 14

 وسعأ يف طق كل ل مشد نمط عل
 + نريعاسلا ضعبل ادنرو تنكو انه نوكأ املاح

 ىلاراظنا اذه ىلا بسرلا لوقيف كلذب اوّرفا اضيأ هو

 : 11 شا ينالك نم دعترم إو حورلا قيسنملاو نيكسملا

 أنه دشرملا لاقف ةعقوملا لم ىلا | اولصو مث ليل

 || يرظناف ةمواقيل نويلوبا ىلا كانه نمو يهسملا تبق
 ةيفاب ةرابحتا لع كجوز مدراثا نب | ةيهمسلا اهعيا
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 دولا ماع عطق راوجا خي اضيا ىريو مويلا ىلا
 ارسكو اهاجراب ضرالا اصر فيك يلضحالو ةروسكملا
 ييسملا لعف.دق اًقحو اسفن ةراجخما |هاب رض ضعبب
 ا كا رذق د دهتو ناسنالا ةلعني نا نكمام لك.

 مزه بلغ الذ نويلوبا امإو لاح يف نراكول لقره

 ةعقوملا هذه هيلع ايوتكم ادوعك انه |ورظنإو هبل | يفانس
 ناكذإو ٠ ليج ىلا لبج نم هل ماركا ييسملا ةبلغو

 ناكو بيتك ٠٠١ اوارقيل اوداح قيرطلا نم ابيرق دوبتلا
 عش

 ىرج دق ناكملا اذنه نم برقلاب

 ارغضالا بيفن. ةليدش ببرح

 لا عم ييمملا عراصت اح
 ارصتنا هلال يثاخلاف كلهم

 اًرهاش ىضا دويعلا اذ كانل

 اربدم 1 يقابلا مرهف
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 فرط ىلا اوهتلا ناكملا كلذب مثرورم دعبو

 اروعسمو لالا نم لوطا ناكو تملا لالظ يدإو
 نأ ريغ نو ريثك دهاش ابك ذوق ةريثك. حأو راب

 1 اهنلا تقو نراك ذا ةناماب ٌةوربع تالوه

 يداولا انه و دنع ل م مالا سغنلا

 ثوملا لع فرشا نم فيلا هبشي انينأ اوعمس من

 ركنم باذع يف نيمئان مالك |وعمس مها |ورّوصتو
 مومجنت دشرملا امإو ناتآرمل تررفصإو دالوالا فجتراف

 منحت عزعزت ضر ال يظ اليل او هذقن ألو

 دارا و نايس أوعسو |

 ظ ورذخ نا مص و دشرملا مع يشف ناكلا اذه < ءابتنا |

 أند بوقعي نا 1 فار مل اطل

 نم اط طع اريخت | ةمأ ةنطعاف اقوخ ضرع

 دلولا شعتناف 0 5
 تلاقف يداولا فصتنم ه أوغلب ىتح نيرئاس |ولاز أمو
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 لبق اهرأ ل ةكيه غل قيرطلا يف ايش ىرا يناكةيعيملا
 لاقف . انيلا ةبرتقم اهكل هبشت اذام ملعاال ةويبش ةعوه

 لوغلا برق مثيب قصتلياف فاخي نم سفنلا ميك
 لو ىئثالن هيلا ولوصو دنعف لوغلا اما دشرملا ةافالو
 |ومواق ميدقلا نم ليق ام |وركذتف دعب ايف دحا هر

 ألا |وريسي لو اوقلطنا مث :4 عب .كنم برهيف سيمبا
 بسح هبشي ممئارو نم ايش ةمحرلا تار ىتح ًاليلق
 حربف رجزيو ةعبرس  تاوطخب معبتي اذسا يم

 ملف مهدشرم امأ مت دئفأ تخيزناف هترجمز نم يداولا

 | تيفابلا ارو كلذ دنع سفنلا كر 0

 | ؛ماطبا لانتلل شرما ايمو عرسي دمالا تيرتقإو
 ل سر ادراجل قيدبال هلا ىقزبا واق
 | ريسملا ناك ثيح ناكم ىلا مماما دشرملاو اوراس مم

 | ماتق مولع عقو روبعلا مكي نأ لبقو ومع اعوطقم
 | لاقف .٠ اورظني اودوعي مح مالظو فيثك
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 | اوفاخت ال دشرلا مهاجاف لمن اذام هافسا و نوحتاسلا
 | نال مهاكم |وث ةبلف اذه ةياسبن ترو 5 ام اورظنإو وفق
 ظ ممتد عرص انعم ماكرو عطقنأ لَو مكاسم

 م .حوضو رثكأب اس, :اخدو ة ةوطار اراإم رظن 77

 جوز هدباكأم نا لع ملعا ينا ةمحرال ةيجسملا تلاق
 ًالبق ةفرعا ل نركل ناكملا اذه نع اريثك تعمم دقو

 ةنال 1 دقتيئسلا كاف نك
 ةسرتفت اهناك ناليغلا هذه هب تطاحإو اليل ةكلس
 ْ توملا لالظ يداو نع وحي دل نوديثكو . 1 سارتفأ

 ةرارم ف رعب بأقلا . ةلخد يل رك 5 0 ةقرعل لف

 لاقو. ١: ٠ مأ بير 35 هك اادرا ا كيس |

 هأيملا 2 رليع لمعلم هللا امرك

 ىا را بت ىلأ يعل يف لورتلا ل قو ةريدكلا |

 ظ 000 .ءاعج نايكلاف لاك نا
 | رون الو مالظلا يف كلب نم .كلو اهطبرب انب طيحت



 ٠ ٠١:5 شا وملا ىلا دنتسيو برلا مما لع لكتبلف هل
 يداولا انه ثكلس دف البق متريخأ ايكنانا امأو
 م 0 نس ربنكب دش دشأ تتياضن دق تحول ارارم

 نم سيل د هر ةأيحتأ ديف يف تبقب كلذ
 اننا وجراف يسن صلخم انا تسل ذاراخنالا ليي

 نيل رونلا لجال يصنل |اوبلهف جاجن لكب صلخم“
 هزه 0 رهني بر سو مالظلا ريني نأ رذفي

 هللا |ودانف نهج ب نيذلا لكلب طنف نيطايشلا

 مو مهلع رونلا قرشا للاخت يفو مهصلخ لو اولصو

 ظ هي اولازب ) اوناك مهاريغ دعب رهظت راف تشالت

 .مْتجزا ةهبرك ةئيدر ٌتاورب اوقنلا إومدقت ذإو يداولا

 انلعف كك ناكملا اذه يف ءيشب تمن ل اننا ةمحرلا تلاقف
 ةفارظلا رصق يفوءرسفملا تبي يفو قيضلا بابلا دنع
 هبف اسيعت روبعلا لاح سيل نكلو معن دالوالا دحا لاقف
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 00مم مما ماا ااا

 لا ناكملا اذه يف.انرورمةياغامرو نكمللا 007
 0 ديزي كل يافا انل دعملا تببلا

 قبلي انك كتلاكت 1 ا تئييجأا غل دف 0 لاقف

 دكا انه نم تجرخنا اقح دلولا باجاف..لجرب

 رثكأ ملاصلا قيرطلاو رونلا ٌبحإو نسحتسابس يف

 اذه نم يهتننس دشرملا لاقف . ينايح يف تلعفأم

 _ليلق دعب ناكملا
 ةياه ىرن نأ نالا ردقنال 8 لاقف

 كيمدق لع كيني عض لاقف دشرللا امأو .يداولا

 مثو أوزرتحاف جالا نيب نوكنس ليلف دعب اننال

 أوراصاملو خاخفلا نم اريثك أوبعت منال نوقلطنم
 بيناخما . رمةعولابلا يف !تيرطن الجز )اراجع
 نأ دشرألا لاقف ةلئاه احارج احورجم نع اكو نقلا

 ةذهب ارام ناكمابتنالا يدع هل 03

 |مدنعو ًاليوط اًقو انه احورطم ٌرمسإو فيرطلا



 هل لاقي لجر ةعم ناكةولتقو نونماكلا هيلع ضبق
 يف ىلتتلا ةرثك أوروصتن نا كلك الو. مم برهف هبثنملا

 ةلاهجم نورساجتم سانا دجوي كلذ عمو ناكملا اذه

 . دشرمالب نوتايف نينخسم ةحايسلا يف اوعرشي ىتح

 بم ربا نراكلا اذه يف نيكسملا يي سلا صالخو

 هل ناك كلذ نع ًالضفو هلا نم ابوح ناك ةنكلو

 طق صلخت كل 553 حاص لق

 راجي اذإو يداولا انه ةيامىلا | 0 رتقا 0

 دنع ىبسلا اهدهاش يلا ةر

 كلهي نا دانعإو باّرضل 0 ررورم

 همساب سفنلا ميرك هسدانف 10 را

 ةباجا |ءايبشالا هذه لع نرع تيه رةرم 5 هل لاقو

 يأ عت آل ًارابجلا لاتف .ءايشالا ايئارملا 73
 الق نيفدلا ميرك لاقف . كرجتم يما ىلا اح .ءايشالا

 دالوالا دعتراف ب را ادام موف | ةججامملا 2 عرشف نأ
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 3 8لانإ .نولعي انام تفرع ناار
 انه نأ سفنأ امير م لاقف. فصويال 5 تزال

 سانلا قراس تنارابحلا لاقف ضف مجمل
 ١ فيعضنل ةبيرغ دالب ىلا هذخاتو دالؤالاو ءاسنلا عمت

 | | ءامسلا هل اا ميرك باجا فر

 | ام لعفا ن نيمو ةرلؤالا عانفا وه يرجتو

 ١ ىلا ةهفظلا نى دالدأو ءاسن سانلا عاجرأ يق ين 5

 ةلع انه ناكر اذ هللا ىلا ناطيشلا ةطلس نمو رونلا

 مدقت 5 رابح 8-5 رثقاف. الا - نهج يأيأ كلت يصاخمل

 | ع را هزغ ند 0 يهل نتسا هئافلل 0 لا ميك

 رخسآلا أه لح | غاطبأ 58 روذب ؛ حاف 0 21 رابحلا

 د ا ل١ ”ريرك زابجلا لعج ةبرض لوابو

 | ضهف ىشنلا ميركأما دالؤلاو هاسلا خرص كلذ

 | حرج ىقح طاشنو 3< برضي لعجو هناكم يف اًمفإو
 | اًذتشاو ةعاس ةنم كللذك اًرقسإو هءارذ يفرابحلا

 ظ
 - 3 : 7-5 - يي و



 نم بيلاكرابب ابملا يرفم نم سفنلا 00

 ذخاف سفنلا ميرك ماو نا<رتسي اسلج ذقيح نونا

 تناكذا | اورسحو ةالزلاو هءاسلا اننيدو

 لال فا اذاعات كم 0 . لزت مل ةعقوملا

 ل نفل يرو لاف

 داكف ةيناث اعرش مث موقي لا :ا نعد فقل اقف

 كلذرظن ذإو ةأكعب سفن ةذلا ٍيركة يحج راك رابحلا

 هترصاخ يف ةنعطو هديهج لكب هيلع رش مه سفنلا ميرك

 سفنلا مي 6 هني رفتح كاطع كس ند 1 هيلع يتغف

 ةأاسلا او دالوالا حتباف هيفتك نيب نم ةسار عطقو يا

 اوقلعو | دوع |وبصن مث . مايا هصيلات لع هللا | 7

 نيمتاسلل رهظت فرحاب ةنحت |وبثكو رابحلا سار هيلع

 ادق يداك ةباتككأانإ
 اهظ دق ةسار اذ يذلا نا

 انسلأ 3 ىدطلا قرط ُِك جاس نم



 لا

 انيطفي مع قيرطلا دب

 امصنعا هلالاب صفت سني ل

 اريثك دعبت لل قلت ىلا |وقلطنا مها تير م لاف
 اذه نرمو قيرطلا نم اهيلي ام ىلع فارشثالل ةّدعم

 كانه اوسلخ نيمالأ 4 هيت لع ىيسللا فرشأ ناكملا

 || اذه نم را الخيإ * اىبرشو اولكاف او-ارتسإو

 5052 اجرماذيو ٠ فيض ودعلا
 ةيوسملا كم 10

 9 تا أ ل لاتف ةعفوملا يف ىلا ىذا له م. دشوملا

 ناهرب وه لب ةتبلا ينيذال نكي ل كاذو يحل يف ًاليلق

 ينازاجم ريثكتل ةمعنلا ةطسإو نوكيو كلو يديسل بخ
- 

 اريخا ||

 كايا كءدص دنع يثالوم اي فخت [) . ةيجسملا



00 

 ١ ع ديع الر ناجع اذن « نسننلا ميركا

 نم ىوقا وه كيسذلا كلذ ىلع لكتأ نا لب ينردف
 لكلا

 كمكرأ ام دنع ترّوصت اذاه نكلو , ةريسملا

0 
 0000007 ا

/ 

 هناناب اذج انل نسجا هللا نا ركتفاف انأ اما يم

 0 اذه دي نم انايا هديلختو كسداولا نم انب

 اناهرب اناطعا ذأ دعب ام يف انها يف اككشل ”ببس 34

 ممامأ ناكف اوراسو |وماق ذقيح .هتبحم لع انك

 رييك اءاساهتحت اودجو اهلا مهوصو دنعو ةطولب

 هبايث نم تاس هنا ةوفرعو مونلا يف اقرغتسم ٌنسلا
 هينيع زيشلا عفرف دشرملا ةظقياف وتتطنمو ْءاصعو
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 انه كلغش امو متنأ نمو ربختا ام ىدانو

 كواقدصا نحن بمعترتال رظنا .سفنلا ميرك

 دشرملا ك لاقف . را أتف

 .نومئاسلا ءالوط دشرم انإ او سننلا ميركف يبسا اما

 يذلا زييشلا لاقف .٠ ةيومسلا ةنيدملا ىلا تيقلطنملا

 نم نوكت نرا تنخن قاف ودم از هل
 امأو نامثلا ليلق ثاردو أس كق نيح ن نم نيذلا ةلح

 كلوا نم نما 0

 كيلوا نم انكول ليت تنكاذ سلا 6

 ا
 كلذ ذإو قر يل ماد ام براحا تنك ٠ ةنامثلا
 يقبتحلا ييسمللا نزال ةنبلا "يلع بلغت ال كلاب و
 9 ةن مسيرلام باقيال

 كلنا الا لعإو تنسحا دق امن . سفنلا ميرك
 كمالك يف تبصا دف ذا ريحا سنجا
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 كردت تنأ كن ا انه نم ملعا اضبا انأو . ةنادال

 كللنك انمي نيذلا نظي ذا ةيقيقحلا ةحايسلا ياام

 نسفنلا ميركبلط مث... لكلا لبق انيلع بلع دق اننا
 الف يبا مآ ةنامثلا ةباجاف . هتدلب مسإو زيشنا مسا

 ىلع ةعفإو يثو ةدالبلا اهمساف يتدلب امإو ةنع مربخا

 كالا ةغيبنم نوب جرد دعب

 فيلا يلا لذ | تتادلطوزلل همم بقل ىفنلا عزك

 تسل لااقو ذيشلا حاف . ةناما خيشلا تسل كلما
 تبل ايو مسالا اذهب بقلم يلا ريغ ةقلطملا ةناثالا انا

 انإو كلذ تفرع فيك نكلو رثكا ينل قفإوي يعبط
 هذه ةدلبب ينظوو

 ديس نم كنع تعمس دق .سفنلا ميرك ظ

 نم ارارم تمبجمن ينا ريغ ملاعلا يف ام لك ٌفراع نال

 ةئيدم نم شل انههثال اعلا كنطو.نم دحا ردصي نأ

 كالملا |[
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 سهلا هجوم ريغ انتدلب 7 نأ امو معن .ةنامالا

 ىلا كلو, اعبط دلبإبو دربأ 0 75

 هياعربلا سمه تقرشأإو دياج كل منع اك

 0 اجلا ةبلق بانل
 . جيس ةنال كلذ لك قدصايفا ١ ٠ سفنلا جوك

 مهئاوسأ نع ملأسو ةبحلا ةلدقب نيمحاسلا لع زهشلا مس م

 ةحايسلا 0 ا أعو

 ةدالوأ ةعب د 59 يجو 0 حلاصلا ي يجلد اف

 ع كلذ 6-0 دنع 63 م 3 0

 ررافسأ نرعو 0 نع هكا ا دن
 ربخأ دق ةمسا ناب يسّرعتف اهدباك يتأأ تابراخلاو
 هنعاجتنو 1 3 2 2
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 رزاق وج لك قلل لاق معانا كرع الأس
 رق ف لاقو“: تسرب لب رفا

 سو لل ل لاا ا ظ

 32 5 0 5-2 :١

 ٍةهربف ةجحرأ اكلنا أ اطلاق ةجرلاب ِهِفّرعَت دعب ْ

  كفداصت يتلا بئاصملا لكيف نيلامّتو نيدّض ظ

 ترا عودتي نيرظنت ثيح ىلإ يبنت حت قيزطلا يف ظ

 ويل |دشرلل | لأس امم نورئاس م اهفو .و هجول اهجو ظ
 يف اس هيسذلا فئاذلا هل لاي انأسنا فرعتأ ًالئاف
 هيف الجر ناكو اذيج ةفرع | معن ةنامالا باجا . هتاهج

 لك يف يب ىتتلا عزم ملضعا ناك هنا ريغ حالصلارهوج

0 

 اناع هاند كطاضراب تلاصا دفلا لتغللا 1
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 تنك كلذ نع ًالضفو ةتفرع من ةناملا

 انيرتعي ام يف همانهاأ دنع كلذو ةئيدع ارارم ةبحاصم

 دعي |يف

 تين نم هدشر تساكف ان "0
 ةيوعسا ةنيدملا بإوبا ىلا يديس

 دعم ها ةتفرع اً . ةنامالا

 نودب ةتلدحا نكلو تكح قحاب . سفنلا ميرك
 را اريك مم 2 يغيظوب مم نيذلا نال جاع 2

 هريظن 3

 . ةنعرابخالا ضعب عمسل اننعداتا :ةناثألا

 كداشرا تحن وهو ةفرصت 000

 مدع نم مإودلا ىلع انئاخ ناك. سفنلا ميرك

 نع ٌةتيعي ”يش نع عمم |ءلكو دصق ثيح ىلا هلوصو
 ةعولاب بناجب ميصضا هنا تعمس دقو ةنم دعتري كلذ

 عم لوخدلا يف عرشي نأ رساجتم ريغ ندي وهو سأيلا



| 

 ل اومدق مهنا عمو اموريعي انسانا انارع دهااشةنل

 ىلا لصي مل نأ تومي نا لاقو عجرب دعل ل ةلعاسملا

 0 ل يا تللذ ع 0 ةنيدملا

 11 9000 ا ع

 يف نراك نا نظإو قئاماب ربع م دعب اهنم ةصالخ |
 . ناك ابك ناكل الو اياد ةنيعص_سأي ةعولاب ِهلقع

 ضيا كانهو قيرطلا سار يف يذلا بابلا ىلا ىنإو ظ

 1 ا
 ريغ ةنأ ًالئاقو 0 ةناكم اطعم ءارولا ىلا ظ

 اس كبل هنا 0 لحج ل ا

 كلذ لك ولا نوم لكي تنبأ |



 ا
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 ًالوا لعف اكعار رولا ىلا عجر كل هل هل ف ةنخي اًنولثاو

 فجتملا بهيأ ديرت اذام لافو هل 4 ئدذلا جرخ

 لاقو كلذ نزم يادلا بجو ضرالا لع ظنتس

 ابأب كلماما تعج كفن ال نقف كبرواشاو :

 لخدو كلذ دنع ضيف كرابم كلنال لخدا احوتغ

 هتفاضأ دعبو .ةهجو رهظب نا يس وهو ةلعر

 ةوريخأو هقيرط ةيس ةوعدو كانه ةداعلا بسح ةل

 انتيب ىلا لصو ىتح قلطناف هتهج رم هيث لك

 يديس تيب باب دنع لعف امك بابلا دنع لعف

 نا ىلع وسات لبقدوربلا قااحراهيعلو ثقل

 ةدرابو ةليوط يلايللا تاكو عجري ل ةئكلو عرق

 لع يدب ب فيي 10100 قوف

 اءاجش ايوق اكشرمو هتيب يس ةحا ارا ةيطعيو ةفيضي ن

 نم فاخ كلذ لك عم اراك اج هش

 تومي داك ىتح كاانهو انه ىت#ي لعل بابلا عر
 ١ الشلل ني 00 تك اة 3و7 0000000 ا ااااا10101010109ا0 ]1 1 1 1 1 1 ]1 ]1 ]1 ]1 1 1و 101ة1و1012و1و020ةو و و1و0ةي يو و ا ا ا 1 1 2 2 ز2ذ1 0 زة2ة2ة2ة ة2ة ةزةز> >70 0 زة ةزة ة2ة 020 ة2ة ة2ةيةي20200 :02

 ظل ممم



 دحر

 عرق لضيرماا سفاح ىح ١ دتشأ و اكرَح

 ظ 00000 كا هنأ عم بابلا

 ظ أ مالق .ىىنني ل الخد و ةفاطلأ ن نه تنرظن

 00 3 تالا تاب لامر

 كثسديس ترربخأإو تلخدف دا 1 اذام تيهفف اعومد

 هيلع 4 ياذا جراخمتا ىلإ ىدح ينلس راف ةنع

 راحل للك ذو !اذج تيت ةفيتحماب كلو .لغي دو قع

 يبص يف عضوو ةبحم لكب ةلماع يديس نا كل لوقو
 بوتكملا مدق ام دنعو ةدئاملا ىلع ينل ا تانلملا لك نم

 كانه هبل ام دعبف ةبولطم ه متو هيلع كس ديس عطا

 دل رثكأ ابطا 0 ةليوط ة م

 اب ةلماعف نيفئاخا ىلع اهسالو 0 قون فليس

 تيبلا ث رظانملا اك هن لطاقم دعبو ةنعاو# ديزي

 رح ةجاجو يدي ةاطغا ةنيدلل وضخ رتسلل هاتو |

 دال تحال لف ييسملل لعف اك ظ
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 اا ريغ آليت ملكتفوه ام 0 ةماما انإو !اننلطنا

 هنأ لاق .تريتلعملا ةنالذلا لاج 5 أ انلوص و كنع 5

 5 0 حرت هكا | ةبيصن نك 1 اة ا

 رظنيل الق كانه ثبلي نا دارإو ربقلإو بيلصلا
 مو 0 للا رورسم هناك كللذ دعي رايظ 2 ايدل

 ند تيدا ند نوح و ةتبلا ةبوعصلا كك

 ةفوخ ناك لب بايسالا هذه لدم ا كب ل ةعزا

 رصق ىلا انلصو 0 ْنظأو اايدا وأوبق مدع ةهج نم

 هفرعتو انلوخد دعو كلذ 2 بغرب 8 ١ لبق ةفآر اضأأ

 دارفنالا 2 2 نه 0 : ١ ىسأ تيبلا ى رالعب

 انامحا اي : اكو ةححاصلا ةبطاخلا بوح ١ كلذ 0

 ظ ا بحأو كت 2 |هيب ميسم ٠) تاجا 0

 ةنأ دعب أمف يف ربخأو ايف 1 ايلا و ةيدق روم هأ ةلهاشم

 اسفل كموو بايلا كنع تسلا 2 بلي نأ قس

 رداساو الو . كلذب اًنذا بلطي نا رساجتي ل هلا ريغ
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 ااا ل ؟ 7” ”””””'””””””1”7” ”””””””” "7

 5 اذه لع عقال ين ىلا انلزنو ةفارظلا رصق

 ةنكمأ نا ةنبلا عشتلاو عضاوتلاب لابي ل هلال ةلوهس

 0 00 نظأو اريج اديعس بصل نرأ ظ

لا> نسجأ لش أ! ينال ةقفاوم هدأولاو ا
 | 2كم 

 ظ 7 مجعضي ناكف ىداولا كللؤفناكام.هنحايس

 :؟ ارم ابيلع ةيمانلا راهزالا لبيو ضرالا قئاعيو

 دنع نكلو يداولا ةيس ىشقتو موي ركبيو 1 1-13

 نا تننظ توما لالظ بسداو لخدم ىلا هلوصو

 كلذوركي ناك نال عوجرلا يف هتبغرل سيل ةرسخا

 .هأوأ ..هأوا الئاق خرصو افوخ تومي داك هنال كلو

 عاما لو كلش نوب ينكسمين الغلا ناليغلا

 عمس ول ىتح فصويال هيج ضف هولا ١ ذه ليزا نأ

 نا تظحال نكلو انيلع موهقلا 1 ممجنل هب ناليغلا |

 )ل ةجرد ىلا مداه كفاكم 0 دنع يداولا انه

 كلذ ءانثا يف حلا نا نظأإو ىئايح ةدم:طق اهدهاشا



|] 

 فئاخملا اوجعزيال يكأ انبر نم يصوصخر صحب اوناك
 براس ليطابالا قوس ىلا اولطو الن ث .ردرويع يس ١
 تننظ ىقح مادا ىلع ةبضغ يح : وسلا بلا |

 يف كلذ دعبو .. اًثيسأ اساور يكل 0

 ةياغلل اًظقيتم ناكن اطيل ١ لاعمال اول

 يق عنو و ادوضوصخلال

 مالاسب ىرا الو قرغا ن /ا يفا ينا لاقف اًدج ةسيعت لاح
 ةييلعال زَ 7 اًرفس ترفاس دق يذلا هجولا كللذ

 وام لقرملا نأ وهو ايهم ارم تظحال اًضيأ انهو

 ادهس يئايح لك البق هال تنك رثكأ

 دوعصلاب هعورشد عبو ةلمدق تلت دكلابو مالسلاب
 نالا يف لاقفريخ رجل هل تدادقو ةنعدو ةنيدملا ىلا

 هلا ةنانالا لاقف .دعب را لو انقرافت مث يلوبق دقوا

 ني 2

 هل ناك ةناف. كلذ يف كشال . .سغنلا رك



 |؟(1

 ةتايح مش هن لو هنااا ةسيئاد عدرا

 اذج ايمن اكو از الا نراها يت

 ركل هنا ىتح ربغلا ىذوي نأ ن هاقئاجو ةعطخما ن

 اييايكلا ل 1:1 رادجا راعي ل2 لحي امةسنت |

 مالظلا تحت اذهك” اص نوكي اذا .ةنانالا

 همايا لك |
 د ١ : ا
 هللا نا اهدحأ كتكراسم كلذل . سلا ميك. ا

 ” تاكل تملا ناد الم ْ

 هذه نأ 37 0-0 د ةنزحم ةتبغل تن 0 ودحونب

 نم ءاعذأ لع لكتا اال ىلال 0100000 قالخالا

 آلا ماتقالاو لقعتلا نر ه ةردصم نكي مل ام انك ظ

 ا لا نراك فئاخلا ناصقن ةننأ |

 دا
 ع ىنخيال ابك ارويغ ناك فئاخلا نأ .ةنامالا 0
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 00 ل6ا

 ا ب7 777777750950: هس جسام

 ا م خذ ذا > هوو بيد 4



 | ؟237/
0000 

 قوضو تعضضااوةتاور 2-07
 توملاو ةئيطخملا تناكو:ةتبلا اتم نحت ل ليطاجلا

 دالبلا هقاقعسأب كيكشتلل ل لع 7 طقف مرج 7

 تناك تاك ب ثبصأ ا يل ِ

 | فعشخ ٠ رم تل هردذص لو 35 ل ةحجزم ءاشالا هزه

 || لخلا لاق ا5 ناكل كلذ ةمزلا ول نظإو ةحايسلا ظ

 نكميال ةتقياض ا ومال 1 ران.ة هر رج علتبي ؤ

 نأ ةييسملا كنا ١اق من 2 ةلوهسب 0 ع ا نال ظ

 دحا ال كرأ تنيظ يفناف ارينك يثدافأ ةصقلأ هذه

51 

 ظ

 ا ةهباشم حاصلا اذه ثردبو ينيب نأ ْن 5 ينكل ينماشي

 ظ
 تناك ةاقيض نإ لو ..:رئعش 2 2 ا أننا أزيع

 اهسيحاف لاقي هذ امإو جراخما ىل أ ترهظ ىتح ةديدش |

 نا رسايل تح نتا نقيض يالا نا .يخاديف



 داود و اةجرلا تلاقف. . يفنع دشاب عرقا

 اعاد : تنك ينال هتافص نيم ءاقش 5 در ١ لوقا يلف

 2 ام نارسخ نمورانلاب ةبهعلملا ةريمجلا نم فاخأ

 ةردتحإو ريغ غيث ا نعركتفا سوديفلا

 ماعلا لك تيطعا ول ينيفكي كانه انكسم نأ اريثك

5 
 م رب ناك فوت نا : 2 لاق

 كلو عالخا قباطي ام.لاخ يناب نظا ينتلعج

 3 ف | خراف حاصلا كللذ عم اذكه لاحت 7

 نأ عمو فوخاالب ةرعل 0 بسوينعل لاقو

 مهج ند فروا لجوي 000 نوح 1

 ا او ا

00 

 ادا انك . سفنلا ميرك لاقف



 20 م ص سي ل سس تو ا يؤ يش تس
 مه د سيسسقسلا

 سول أ نأ ليال د | ةفازع ل | نمار َن رال تدضأ 3

 1 ا لا نكلو ةءاد ادبلا نع ولخي نهزوعلر 3

 000211 ا 0 0000 تا ااا ا ا اا ا ا تام اذ  ذز ذ ذة ز زة ا 1  زآز ز ز> + ة ةز 7 4_

 تمس سس سس م سسسا

. 

 أرخش انلوتب فئاخا نع 0

| 

 عم كبر نم ب ١

 ردسي ارش * ثلا نم هافوخ

 ا
| 

 ظ
 ا

 ا

 ةمر دم رب نم تعدت لف

 رخال فاخي ىبع رقوهو

 ةيكح كنم جانحي نم نال
4 7 

 رمديو أهوجي ل نأ لضب

 غرف ام دعيو نييطاختم !وقلطنا مهر مث لاق
 | ةنامالا لكلا نفاذ | قع همالك نم سكش ل مر ا

 | قاس هلا ذأ اذه نا لاقف ديننلا ل لاقي رخآ نغا

 سأر يف قيضلا بابلا لخدي ل ةنأب تعنتفا ينكل

 0 قيرطلا

 رهلا اذه نع ةنرلك لع. نم أ تلا يرك

 2ظ2ظ*0500 ظ

0111111 



 وداع لعالم 0 لكم. ةنامالا 0

 هلقع ةكرح اذ ةودق الو ةخالو د لايم شنالا

 01 ريغ لمل نعذي مو ه هلع هيلا

 مهيدابم 0 ذاق سلا ل

 عبتي ن 0 0 ب هناي دقنعا .٠ ةناثالا

 نينثالا عبت اذا ةنابو لئاضفلا عبتي |؟نيتاسلا لئاذر |

 ةلايعال صلخي

 نركب هلا لاق اذا اذه فيكو . سفنلا رك

 ا د جا لينة رع نيك نإ مالا
 0 نعول, ال اننال كلذ ةبعب مذ لئاضنلا

 نكي لن ا 00 0

 لحي ةناب دقتعي ناكك انعم تكردا ن ا انكم

 كلذ

 فرص اذهبو دقنعا اذهبف معن . ةنامالا

 ظ يه“ اي ظ ةدنتسم ةبابسا «يش يا ىلعف . سفنلا يرك
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0 
 م

 | اروتسد ةسدقملا تاراتكلا ذحأ 5 ةنا لاق . ةنامالا

 كلذ

 تايالا ضعب انل - نأ كوجرأ .سفنأ تلا رك

 وريخ هاسن 3 ىدمت دواد نا لاق ٠ ةنامالا
 لاقو .اضي . اضيا هل لحي كلذلو هللا نم و

 هلزوجهف . ناولسل ةداع ناك ءاسنلا ريثكت نا اًضيا

 انكمو ٌَنيذكرصم يف لباوقلاو ةراس نا لاقو كلذ
 لاقو بذكلاب هل ضخزإف كطلخت نار

 راها اوذخاو اوبهذ ذيمالتلا نرا كلذ نعٌالضف

 اريخأو هل اضيأ ايس

 | شغو ِر ؟ هيب نم هثأريم ىلع لصح بوتعي ن

 لعني نا هسفن هب قيليا 0

 | ةنابدكوت لهو كلذ نع كيهان . سفنلا رك

 اذهب صلخت
 جاجتحالا لك هع 2 ةئعيس كلك 1 ةنافالا

0 

 يد مااا وهدم د يووم ىووااراوورا عايوح وكس بنسب اب بارو وعطس ا يناط فبابحو وا وبطج ححش يبه انجن او اانا ياما نانا جلا فن اودع سورسنح ١ ده و هيدا ادة مسدس سه ندا ان تاسع عساس تست سن اة طدط اس جيبي ا اؤمن جس جووجل اج و اطار( اا

 ا ش2 ااا ااا7:77777775195:90100077777777::7:77:7:55:5:7:7::91090202025252:252505202:2:55:2057:7--س ا ل وسلا و ووو

01 
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 ضفرلا قس داقنعالا اذه نا . سفنلا 1 51

 يلكلا | '
 حرصي 4: هنا ًاليلق رمالا حوا ن | ينهزلي . ةنامالا ا

 مل نبذل لب ءايشالا هذه لمع دحإو لكل لم لا 0

 اهولع دق لئاضف | ْ
 درب ةنال ةيذاكدتن ترعاها سلا هك " > /

 ميخعضل نوئطخي نيذلا نيحناصلا نا داقنعالا اذهب

 8 | دلولا نا وا اًدصق كلذ اولعفي د

 و قيرطلا ثيم رقراع ندو ١ جيرلا نم

 7 06 غرخم اًنصق عيطضإ ن4 0

 نكي ةناب روصتي نأ عيطتسي ىرت اي نم .ريزنخر يظن ظ
 كيصم ةكلزا هنأ يشر نك انكم 7-5 دحال ظ

 رمالا ةلكلل نيعئاط ريغ نورثعب 00 ا

 نيذلا . قارس انو و ١ طا 4 ناب للا ا

 0 يع
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 ١ ايكلمتي نا اضيا مهثكب .تيحلاصلا نحس ظ

 اك: وه هلل دع 00 . مائاضف ا

 كلتما 5 نأ ىلع لديال اخاسوأ :-- اس ا

 نموب يا ءكيدعل نم 3 قدما ف اوك تاما

 | ةمواقم ةتمواق كنأ نم دب الف ثنا امإو ةبجوا هللا | ؤ ا

 ظ كيسفن نع يمارع لاف اذامك كوجرأف ة ةيوق ْ

 نم ١ مزاوجب دقتعل نمح اذه لع خر اهلل

« 
 م 0 نم 1 نم ادج

 7 5 0 1 شر 0 ”يدر 7ي هلا
+ 

 . ادرا اهزاوجب جراح الأو ةعطخاف هل 00 0

 يف مطتسيف يناثلا امأو اوبس تيرظانلا رثعي ب لول ١

 لجرلا انه بدزتج 5307 . كنامألا

 راب ةليل ةحابسلا لد امافهو لثم نيد
0 
 د
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 011111100 ا تكتل“ 1 دمع تس ل سس

 هيلع نرخ نأ ق جس أع تبصأ دق ,نسشنلا عزك

 ”احان 2 سودر ل1 كلم يقتي نم نكلو
 م تفرعف ةبيرغ انآ ماعلا يف . ةيهسلا

 : وتلل تقولا من اسس انتاح ىّنم دنع لاق

 0 و لثمن ا .سننلا رك

 ام دلو شع ةفاسم هيف 1 0 امه ن :ناكول

 ىحرفسلا تقو أورخوي نأ اود ارا امل مهتايحل اصيلخت

 ل بلغا 55 يات . ةناعالا

 6 يننأ . اناعازكم نولعفي ني اس ممسفنأ نوبسحي

 تظحالو ةريثك ؟مايا كب رع دع ككل دقو

 3 اغيب مناك نوع 0 نا 1 لة 1

 اوتام نيذلاك انإوما او دجو ليلق دعب مهكلو ملاعلا
 0 دقو ةتبلا داعيملا ضرا نيدداشم ا

 م 7 نظي مو ةحاميسأ الوأ يف ممدقن جرب ماا ارا

 هس سس سس سس | س  #####خ#خ#خ#|آ#آ#ث#ؤ#ؤ#ظ# يي بيبي يبي ببي -تبف-ه
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 متسع سس بسسس

 هه 0 : | ركل ع 4

 تيأرو ف رس 0-00 اونسمأ مخ 2 او أموي نورمعسل

 دعبو رمالا لوا ِق ةعرس لكب مالق ىلا نوعرسي طا

 نون نيرخآو ءارولا ىلأ ةعرس لكب نوعجري لياق

 دقو . اس ومذي نيح دعبو لوالا يف ةحايسلا ةشيع
 م ورش ذنع 0 لكب - صل 00 نع تعم»

 1 يي ب يي وجل سس ل سل ل سس ل سمس عسسل سلا

 ةهدوجو .نيركنم |وعجر هيلا راسا اوبرتقا ال

 نوم ا 2 أي نورت سانا تععسو

 نامالا نيكرات بذاك فاته دنع ىنح |وبره مك
 يك ةحايسلاو

 / نروتلطنم مو تير م ايورلا بحاص لاق
 كا 3 مي 5

 . مكمامأ ةاّرخإ نزال كسنفناب اوددعإو |وسرتحا ةايحا

 ' ناهالا ليلق 0 مه سننلا ميرك لاقف
4 2 0 ٠ 

 ل نودعتسم نَح نالا امأو لراح ذكنم ٠ اومدقل مث ]

 ك0 ا

 ا كك ااا ذآ ذآ آ 5 00001010

 اس ١ ١ 1711 17 < < 7 1 كك



0 41 

 ظ ماع اوني 0 او ةيحان لك نم ةايقشالا نيعفوتم

 اوقتلا ممنالوأ اوفاخغ سفلا مرك عا ع أو عس -

 اوهتشاف نوبعتي اهدالوإو ةيهسملا ن ترهب مث . نتن َز

 ثميح ًأنمادق لزنم دجوي ةنا:الآ لاقف . ةحارلل 917

 اوت اف 117: !"اورنماغةمسا نريبا كيل كتب

 ةديج ارابخا 4 6 ١ مربخأ ذأ ةدلناغ روتي مون ظ

 ا امو اخد تيبلا بلا ىلا ملوصو دنعو

 ةيع تنديلا م ضلي 0 ةرلاس قل او لزنملا

 0 نال هانمأ أمت كنا معن باجاف ةليللا كلذ

 نأ معامس لاع دالوالاو ةيويسملا بتصحرفف طتف

 َ 0 غد وأ منيئاسلل يع ا فيخلا

 لاق مث .ذيشلاو سفنلا ميرككر تشاو دالوالاو ةمحرلاو
 ءالوه نأ ًءاشعلل كدنع اذام سياغ اي سفنلا ميرك

 ةباخاف نونبعتم : كيعل ند مويلا أورفاس ني اسلأ

 ساس ااا يالا

 ا 7 ١ ١«”7”لطا#اااا#كطططغ#ط##طكطكك

 | جراخملا جرخان ناردقا الو تقول .نفم دق ساغ

 يمس سس
 لص



1 / 

 زا ةماركو اخ كيلا لماما تول
 ١ كدنع أ عناتتب ا 4 ل انف كلذب أوعنتقا

 مث نويلب ام دارمي ال كيريشل ا لسفال
 0 هل لاقي يسذلا خابطلا رمأو سيلغ جرخ

 لع مرش لق ٌكءات عجر م ءاشملا َه ةميهعب ث تاناملأ

 ا أجا ف هيف مكفيضأ تي يرلزع ةنأب رورسسم ألو ا

 ةله ذللأ تارا دايم ,ولق بيطنلم اطلا

 نم لوا سيغ لاقف . كلذك_لعفنل اًمبجاولاقف
 . سفنلا ميرك باجاف نم ةنبا ةيبصلا هذهوق 2 هزه

 ةدالوا م هالوهو ميدقلا حتاسبلا يا ةجوزف ةأرأ أرملا امأ

 دالوالا او.اهعم جيسل نأ اهحنتالا ل ةيحاصف ةيصلااب امأو

3 0 0 000 

 .ةدال اوأ ”الوهو يت مسللا َة ةجوز يف هد



|24 
 مدمس للا ل ك0 اا
 كا

 . ارم نوريثكو ٠ اهيا |هلجو كلجوز ابا كنود

 قب الوا مهفالسا نكسو تيحاص |وناك ل سشلا اذه

 ظ ممسفنا اورهظأو رابنعالا نيقحتس# |وناكو ةيكاطنا
 | لجال مريغ يقراعم لك نم رثكا ةعاجثو لضف يوذ

 ْ ا تعيس دقو هلو يذلا نيحاسلا ل

 ْ ناف قحلا لجأل |ودهطضا نيننل رك كلجوز ءابرقا ن

 0 0 كجوز ءافلس نم ناك يذلا نواخل
 ّ عا فيسلاب لتق ديرصاعم دحأ بوقعيو 4

 | اناكنيّدللا | ساوبو سراب ن نع رظنلا عطقبو | 1١:١

 ظ دوسالل حرط يذلا ئسوينانغا ركذا ةلئاعلا كلت ن
 هماظع ىرم ةعطقف ةعطق ةبحل ةبحح عوطقملا 00 0

 0 عجننلو ا

 سك يف عضو رخأو أو رييانزلل | الك س قلع ْ

 ظ

 ٌ م

 عج كَعُف نا رمالا ل يخسم 0 خرطو

 ْ "توملأو رارضالا ]ودباك ةلئاعلا كلت ن1 يللا
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 ْ دال وأ رظنال جنن يأ لرد ديال و 4 ميسملا ةايحا متبل

 ْ مهب مسأ 5 را وج أف ةعبرالا ءالوه 6 وز

 ظ هتيام ىلا |ىهتنيو ةراثأ وفتقيو
 ظ نوبعري و نوكاص دالوأ 9 اتح.سفنلا 6 لاق

 ةيباق ةبغر مهبأ ةريس |
ْ 

 || يسم ةلئاع ناف تنكح اكل احلا نأ .سباغ ؤ
 ْ رتل 7 ص درالا جى 5 لع اهريثكتو اهدانتما هرم 1

 ْ مهب مسأ ىسني الاف أوج هزي 0 اهدال م انام ةييسملا

 ظ ض الا نمد هفالسأ 9 كيل ]

 | 2 نركا ًادبم نوكي ةتلئاع تداب نأ . ةنامالا
 ْ نكل و اب 1 3 04 6 ريغ انه 1ك 1 0

 ْ 4 رف انأو كللذ ريصيال 2 اروثيم ةيويسملا تعبت كيرأ

 | . ةأرما كركب ىف اييطعإو اهكببب ةتالعلا اددش |
 لاق مث .ربخلا مين يتايسو كلذ ىلع اودينعاف |

 1 حس سس عا



| 

 نراعل اعزن لوقاف ءاسملا اضُختم للا لكنا سياغ
 000 ىلا ةنعللاو 1 ١١ لخدُةر بابك هلل

 يا اكل ول نب ١ للبرج نال ةايحلا تءاخد ذا

 ةديدشلا ٌنهتهاركل اراهظا مرهم :| مث 4:4 لغ أرما

 00 ا
 | اضيا لوقإو . كللت نمول هذه نم يتاي ملاعلا

 5 لاخر لبق هب هاسنلا تحرف صلخلا نايتا
 ىتح ٍطعار لخير نعأرفا لو 1و4 :اول ةكمالملا

 ةنمدخو ةنعبتف فا دسنلا' اضأو 6 ادحإو لف الو

 زل فاق يلمع ايدل 'نافاو؟ :/6 ول ّطام نم

 هنفدل ببايطأب هلسج تبيط ىرخإو بو . س؟

 ىلا هباهذ دنع َنيكب اسن ثرهمو؟ :!؟وأ:1 [:وب

 'بيلصلا ىلا ةنعبت ًاضيا سنو: 1:/7؟ ولن بسلضلا

 دوب ربغلا لبان, نسل واننا ورك: [لا/ تم
 جاسبص هيلا ىف 1



 |61أ

 ار وس
 | نعربت ذياللا ىلا نم لوا سنو ١:١ ول ةمايقلا
 ا َنرهيظيو ثاكرابم ءاسنلا اًذاف' 5و 11:14 ول هتمايق
 مر .ةيعنلاب ادعم ثاكيرش ّن نم ١ رودالا هزه

 يم لاقف . ثا 5
 5 دشأ ١ ةيلباق يف دلوت ءاشعلا ةقباسلا ةدئاملا هذه نأ

 البق دعستك

 ا
| 

| 
 ا
| 

 ظ

| 
1 
 ا

 ظ هزه ةس ةلي ملا ميلاعتلا كيف دلوتاف ظ ا

 ْ يلاعتملا كلملا ءاشع لع سولحلا يف ٌدشا ةبغر ةايحا

 سوقطلاو بتكلاو ظعاوأ ا لح نق ل هنوكذم/ يف 2

 ا ىلا ةبسنلاب للاو نوصل هيث تسيل انه
 اوتاف هتيب ىلا اننايتأ دنع انبر انل اهلي يلا ةملولا

 | ارامظا ديدرتلا ردصو ةعيف 0 ءا_تملاب

 |. جيسلو ركش ( ملكا يف |وئد نا مهلع ضرف هلأب

 ردص لعوفلا الق فر ةعزلا اياب درا اولا

 ١ ا راثيقلاب هبرض كء-نع دنتسأ لق ةبلق ناك ثيح ديدرتلا

 ا
| ٠ 



010 

 017 كر الفرو هوا رانا ابالال

 ظ 0 ريالا 0
 رار نك مدل اكرمجا رمخ ةجاجنب |ون | مثرةرثكب اههم |

 3 رمل مل ااا ا

 ظ

 فنصلاو 2 0 ناسنالاو هللا باق حر ظ

 ..دالدلا:لكايل سباغ لاقف انبل ناك ىناثلا |

 لكر ةليزإ ء. را اوت 1 ء مبا هب ارغب كل |

 ارتي ن .رايلصي اال نيذه نرم اولك سياغ لاقف

 اذيح برلأم اعط رك كوك كاب

 فرعي .فىح لكاي ًالسعو ادبز ليق ةناف اذلو ناك

 | اونا 0 نا رار انخيو رشْلا ضفري نأ

 |ناانل صخربأ نم لأسف معطلا ذيذل جافت نصب
 لا مغ .ىلؤالا انما تّرغ ةيحملا هبو جافنلا نم لكان

 ظ
 أرعَش سياغ ظ

 | 7تييسسس مي ب كسك كلل



 احافت نكت ل ةيطملا نا
 يقلا يو انحاورا تللذ دق

 احاورالا لا نأ اعبط نم ْ

 دقو ةهكاف لكا نع ين اذإو ا
 احاس لق نم مد كيسفتق 1 ا

 قديش كات تا
 : 5 ١
 احاجن مورا ام يف ينديزيو ظ

 يذنغاف ةسيئكلا ابثيا يالا : ظ

 ًالوا انررغ حانت انآ

| 
 ظ

 ظ

 تنك لياق 40 يلال تككش دق قم لاف 9

 ةيكافلا لكي 0 ره ظ

 اهع يملا ةيكانلا وه كلَض 2 اك أ سياغ ظ

 مانو كلذك سيلف برلا انلهب مسامامإو |
 م ٍِ

 زوج .نرك وهو رخآ فنصب يفأ ازكه نوبطاخي

 نانمالا رضي زوحلا نا :ضعبلا لاق 1١:1 شف



 أرعش لاق

 هركاملاب انا اهوعدا ثسل مغفاف “زوج تايآلا بعصا
 هرظاأ ينيع تان دوم 0 ل ظنحي اهرشق

 ْ هرخخأ يسوم 2 ماعطب اهبل نم اورنظنف اورشق

 هرساكج دياب اك لملكا ف اهب ىلا دق اهو 0ك

 اليوط اتقو ةدئاملا ىلع اوسلجو مهولق تبعت مث
 لاف كلذ دعبو ةنلئذم ةريثك ءايشا نع نيضوافتم

 | ل> كزوج رسكن نحن اذيب تعش اذا ينيضم اي يلا
 ظ رعش وه يذلازغللا اذه

 بسج ونجم هايأ مضعلو يهيم ٍَرط اذ رك

 ىلا نيقوشتم ودهب اعيج اوغصا كلذ دنعو

 أرعش باجأ مر ا هسولج لعلو سياغ ةلوةيس 1

 هلاثما وم لابي ةركعخ ”.. هكلاوما د نيكسملا جنبا نم

 0 تالا
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 | سس س1 2 2 2 ب 22ج

 .اذكه هل كنا نظا نا ل فسوي لاقف ظ

 ٍ 0 1 *ىةنال 5 انه كنميد ل لق أ سياف ةباجأ

 | تثذدجو 0 0 رند تسإعت:لق راي اندالا 1

 1 رح ىنَغ 48 5 رقاق لا م 52 0 5 نان |

 | ًالئاق وما نذا يف ليئوص راس مث. الءا؟و 14:11 ما 0
 ْ هيف فكيناف حاص نام لأ 0 انف 1 لأ أنه ي أ

 هورس 5 انالطنا لبق انه ل جع 0 ١ ئه 2 زتنل 5 314 ا

 | اونكيف اًدج كلذ: نة لان نان ْ 0 ا 0
3 

5 

 ١ قو ةجوز ىتنأ ةهرلا تيطعأو رهش ن لرقرراك ١ هلدع |
١ 
 ١ سبالام ةيهنسص 5 اسماك ةحر ل ا 1 هذه ا

1 

 ظ اال كلذ !بهاعبو ءارقفلا لجال /

 ذأ مونأ ونَلأ ةحار دال اوالا بلط ءاشعلا دعلو .نيك ”اسلا

 اوبهذو 0 صخرف رفسلا نم |وبعت دف اوناك

 نال ةلك ليللا اوزبسف نوقايلا اما مونلا ف اولقفتسإو
 مما هيام



 ةرشاعملا ث ضعب عم مضعب (قفإوت ةفويضو سياغ
 ةبطانغ دعب ةنانالا نراربيغ ةف ةرافملا أوتيطب ل ىقح

 ةادانف سعانتي ذخأ ممسفنأو مثرفسو مهر نع ةليوط

 انا اهو عصا اسعان كارا يلام الئاق سفنلا ميرك

 دشناف .اهعمسن انعد ةنامالا لاتف .ةيحا كيجاحا

 نا هيلع اًراصتنا مار نم نا الأ
 لهجيالو كاذ لبق ابالغنا قوذي

 رةبيرغ ردالب يف ىكس مار نمو

 لوالا نطولا يف توملا لوبق هلع
 لنا ةرسع اهناف ةبوعص نم اط اي ةنامالا لاقف

 اهرسف سياغاي كل ابلح كرتاف اهتسرام يف بعصأو

 بولطم ل نالالكس ياخ باجا.لوقن الب ىنّضا انإو

 أرعش زيشلا لشذاف كلنم

 ناب مزنلن اياطخملا للذت نا
 . رينا كبر ةبعل .ل1رم بلت



 تيايحت اشر نا لالا

 ماسلا أ ملعتلا نال تبصا دق سياغ لاق

 ١ ةئيطخلا دح 7 يان ك هيي ابنخالاو

 ىلع بلغتو ًالوا اهاعف ةبعنلا رهظت مل نا ةيبلق ةمواقم |
 ١ ناطيشلا طبر ةئيطالا تناك تاو 5 ظ

 | نا لق قدا ورا نكي كف ىورل امي
 | كرديو لقعتي دحأ سلو فعضلاأ كلذ نم قتعت |

 نأ عياتتسي 4 هسفن داسف ديعي ىرم ناب قدصي ةمعنلا ظ

 ةصق يل نع دن ال . ةعنلل ةيح ةولق ند

 اهدحا 0 ناحاس نالجر 00 اهم مريخا ذة ةزيفم

 هنخوخيس ينف يناثلا امأ .هنسرغصد نم ةحايسلا يف

 امإو ةيوق ةدساف اقالخا براحي نا ريغصلا مزلي ناكو

 هتعيبط طاطخلا نم تفعض دق ةقالخا تناكف خيشلا

 ناكو خيش لعف امردقب ةهيقتسماقيرطباشلا كلسو



 1 هر

 رثككويف تاهت لئاضنلا نا نونظت اهياف ٌةريظن حرفي |
 رهاظلا ُْك نييهبأ شتم اناك ايما عم

 بلغي يذلا نال كش نودب باشلا وه.ةنانالا

 نم مدقتلا 2 ا نأ اي ىوقأ هنأ نهري روك

 لام لاحت وه انك ١ وعص لقا ةفداصي

 انايحا حويشلا نا ضيا تظحال دقو ةخوضشلاو

 طاطخلا نوبسحي مماوهو طلخلا نهب مهبولق نونمطب

 مسفنأ ف نوعدخ# هداسف ىلع ةمعنلاب ةبلغ ةءيبطلا

 رثكأب |وحصنب نا نوردقي نيحلاصلا ويبشلا نا اح
 عمو رومالا ليطابا اودهاش دق منذ نابشلا“ ةيسانم

 باشالف ةحايس يف اعم ٌباشو يش عرش نا كلذ

 تاداسف نا عم هيف ةمسنلا لعف فاشتكال رثكأ صرف

 ىتجب ْن رووطا# |وملج اذكهو.اعيلغأ كفعتشأ زييثلا

 ابا ةيهسلا ترمأ ةلئاعلا ظاقيتسا دنعو رج ني | عولط

 نيسمخماوكثلانلا ي ا محايل ا ارتفاحاذكا أرقي نأ بؤقعإ



ري: لس ل
 

 نأ لبق اذامل ةناثالل لاس ىهنا الئو ءايعتلا ين نم

 الو لاح هل سيلو ةسباب 3 ل 2

 ةسيئك نأ ١ ايف لوالا أمأ:سففلا مر هنأ جحأ .. رام

 صاوخ ل كت هرم لق" كس 0 امم يلا 5 كدي يل

 ةيلكلا هذه نأ لوف أف يناثلا ام او 5 اهي اشلو ةنايدلأ

 نويعلأ وميذع منا أ نيذلا 0 رابغ نع تأايق

 ظ لاخلا مدع لع نوكحي ذن كيرلا ويلف ىر” ن اردقن يفلا

 ةنيجنلا | ةرايأ نأ نوفؤحي)ال قالب ذأ نيلنقمر داظلا

 ا اذعاو نود دجي انور ظنملا ةويق 'ةفلخأر 8 ا 9 |

 ظ لاق مث. . ىدجو اذام نوماعي ال 0 ةنودعو طرأ بس محم

 ْ ريو لوح ُ ا سفنلا 7 5 نال أنه ه منال سباغ

 ىلأ جاترن تأ كعمل متكش اذ اذ # مالسلا لاعتساب-

 لعل ىللعف .ا . . ادي لعفن ن 9 0 نظل َل وقتا

 قيرط غرب عادلا كانت انسان اا
 ىهو ةضبرم فرعإو يجاونلا هذه يف اًريثككلملا

 سس سا ا سس و سس مس سس مس سس ل ل ل



 بيجاونلا هله انحرا اذاف صوصل ةعءاج سر

 ًاوبهذو هتروشم |وداقناف ايظع اريخ كلذ نوكي
 الا وا سلتو ادت درسو هتبسب دشلتتما نيشنلا عركو
 كا كقل انلسو لو ايضعو اجامر تاروقإبلا
 ١ دق ةمالدذ ناك سذنلا ريغص هل لاقي انحإو هلي

 ؤ سابجلا ناكو قيبرطلا يس ةوكسما ذا هيلا هب |ونأ

 ذا هماظع نع يحلل درجي نأ كل اذان يو

 سفذنلا مر كىأر الو .رشبلا مول لك م ناك

 18 منحت 4: ىيدلفتما 6 ةراغملا م دنع ةهءاقفرو

 كيوت كابل سننلا مير لاقف نوديزت اذام ناطلس

 نيمحاسلا نم نيريثكلا ن نع كنم متتننل انيتأ ادق انزال

 للملا نارط م ٠ مبذج ام دعب معجبذ نيذلا

 | هيما كلذ دنع جانسلا دلقتف .كنراغم نم جرخأف

 | رثكا كلذ ىلع اوٌرفسإو نوبراختي اوعرشف جرخو |
 اذا رابح لاقمث اوحيرتسيل اولصفنا البق ةعاس نم

 :١.55 ٠١ دالاس داةافلقاأل

 ميسي مبيع بسسس ايسسسبببس

 اتت“



 ا ا]

 م نا سفنلا ميرك ةباجا . يضرا يس متنا |

 رابح ناريخ ةيلاثاوعرجف كلان 5
 ْ ةمزعلو 3 مق كل كيري هو ا ميرك مزللا |

 ا الا ىت ب هي نتحو هسأر لع 0 تك - كراك

 ظ  عطق 9 ةلتقو هب ةبرضف م هلي د رم 0 | هحالاس 00 0

 ظ سنا ريغص تاسلا ذخأو قد هل أ او ةسأر ا

 ظ نارا مثأرأ تثيلأ ىلأ مثوصو كنعو 7 هب أو ع

 ا نأ نودصعي نيذلل 7 مطر البق 4 وريغب أو 5 5 مصلو

 ؤ
[ 
 ظ
0 
 ظ
 ظ

 تكلا رغد وكاس مث دعب ابيف ةليع اولبعي

 نورت : ا5فيعض 00 انا نيكسملا لاقف . هدي يف عق عفو

 ةوصل ٠ نكأ ل يلا ت نظ موي لك ىلع توملا عرف ذإو

 | نما _همىلأ تيرفاسم حايل 001 2

 او يبأو انا تدلو ثيح درظلا اهل لافي ةدلب

 نا دوا ينكلو يلتع يف الو هيسددج غي ةيزبلا يوف
 | ردقاال ينا عم كلذ ينكماول ةحابسلا ف قابس قفا
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 لو راك لكب تراكللا بنون ينفانقل قينرطلا سنا
 قم هنأ م ينبه هك و لقع وأ ِى ”راظنم فعضل ينبحتسي

 ىلا يلوصو دنعو ةياهلا ىتحوجرا نا يلرمأو رغسلل

 نام ذإو .اهظع افطل تربتخا رسفملا تي

 نم كما 5 ومدوعص لعردنا ام اعرسعا ةيوعصلا لبج

 نمد رك ةلعأسم كفداتم ةقيقحلاب و همالخ صعب

 آل همتمريسي نأ دارا نم مهب سيل نأ عم ثيحئاسلا

 ةدارأ نأ أولاقو ىلوعجت يلب ثرورم دنع كلذ عمو لغم

 أونلطنا كلذ ددعو سوفنلا راغص ةيلسن قاف ||
 ول

 اذه يب 7 |ةريعم ىلإ يوصو كنعو ةعرسلاب

 2 5 هافسأ أو ركل ]اهلنا يعا ناب ىنرهاو: رابح

 للان 0 1 قمل ىلا رثكأ تجتتحا ىتحع اهي

 هتراغم 00 د علا تضوتو: ىلذخأو

 ينال يلدارا نم ةبحاصا | م ينال ا يفاب ثقلو

00 



10 

 ا

 < ةيو ظ
 أذا اغر رس ريأ ةئاسودملا كيب 1 ا ١ كتم لق

 3 طال ةيانعلا نإ :أوق بسسج ا اما ُةيلِق 00

 شايك تصلخ نك بصف تعفوت دقو ظ

 زياصك بر ١ كش ١ هاجال يذلا رمالا كيرف 5 ظ

 ا

 نكلو كسرخا بئاصم عقوتإو ةطساولاكمتنإو يناجن |
 يشمأو كل ١ كم 96 أ نيكرأ نأ تدع دقأ

 0 9 دنع ف حزإو ضكرلا عيطتسا الام دنع ظ

 قيرطلا لع ثم نينا دلك
 00 يذلارهلا ةأرواملو خرفتم يلفعو ياما ةعقاولا |

 ةئاذإلا 2ل لاق ث.نورت امك سينا ريغص فنا مشل |
 لاقف .فئاخلا ل لاقي نييحذنم اًئاس فرعت الأ |
 ةدالبلا اطل لاقي ةدلب نم ناك نال اني ةتفرع ممل ظ

 ةنيدم نع تاجرد عبرا وحن دعب لعاعقوم يقلا |

 ينطو نم ايا دعبلا تاذ لعو لاعثلا ىلا كالملا |

 ل سس 0 0 ا

 ناهباشتم نحن 5 2- ناك نال نيييدص انك كلذ م 5

 ١ حل ا مص سلس حس ل احا مع حول ل ل ل ص وع ع صه ع

 011110000000 لللايلللبب بج بح بج بببجج “جدد 1000 يي يي يي يا
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 أهجو ينهبشيو ٌةماق ينم رصفا ناك هنا ريغ اعبط

 نال رار ايو هنن ع كل قا هانا
 ةلباقمو اييحال ةدحإو ةّكيهو نوللا ةرفص, اكنم لك

 ظ قطنلا يف اضبا

 انوفرع نيذلا اغا محا ككل يتلا نقم

 هيف تيأر "0 دقو

 بلطاف كتيب يتب نأ ىتث جاص اي "له . سياغ ظ

 7 امرورس لكب نولعي يألخو ديرت ام

 ةرظنتسم ريغ ةنسل اذه يوررا . قننلا زيغص

 . ةلظملا ةفينكلا أ مويغلا نيب نم ةقرشم سلاكو

 ظ مدَْمَبلا نع تسابأ هعنم ١ 5 دنع حافسلا نظاالو

 كيف ًافيضاريمأ 3 0 ريخ لبع دصق

 | .يلقفادن اذكه . 0 تلك جواله لدم

 جتاس نع ممربخي تييلا ىلا ضكار هاج كلذ دنعو

 نم ليموحن دعب ىلع قربا ةتاما ميقتسملا ريغ هل لاقي



 دق هنا كله له ّيَو سفنلا ريغص لاقف .تيبلا

 ارأو انه ىلا يىلوصو لبق مايأ ضعب لين كرد

 0 جافسلار ا يتبحاصم

 | ان هنا ريغ انو بره ضكرلا عيرس ن ا 65

 ا ريغص دشنإو .أيحا ىل تكا ان

 ارعش سفنلا

 ةعرس ثوومي ةنأ ّنظ نم

 رطخا مظع نم ارارم و

 تدب نيكس ا اف

 رثكالاب اهب ا ةسيعم

 اين دق كاذو ايحا 2

 رخالا يف هيوم بنر

 ١ طعإو ةدحرلاب ته نرتفا تقولا اذه وحنو
 أ ةجوز بوقعيل ىبف اه لاقي يلا ةتنبا اضيا سياغ
 | نيفراص مايا ةرشعوحن سياغ دنع كلذ دعب |ونكمو
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 اح نبع 5 11 كال 0

 | تنأ الو معولق تباطو |اوبرشو |ولكأو ةهلو مهاهذ
 انأ باسحتا سننلا يرك بلط قالطنالا ةعاس

 لجال نومحتاسلا عفديال تب يف نرأ هل لاقف سياغ

 ْ رظننإو هيسونس طرش ىلع ممعطا يال ةفاضلا ظ
|| 

 ١ ينيفوي لاب دعو دق ةنال ةقفنلا لجال لاصلا يرماسلا |

 | لاقف 59 -؟4: ٠١ ول غلبملا ناكانم معوجر دنع

 اه لا ةنامالاب لدين تنل كيا: اهلا سننل م

 كلو ا نيذلاءابرغلا ىلاو ةوخالا ىلا ةعنصت

 قحي اك مهتعيش اذا انسح لعفت نيذلا ةسيثكلا ماما |
 2 5 اعيمجج سياغ عدو مث 0 00 ظ

 دنعو قيرطلا رايق ايش ةاطعاف سلا |

 لاتنا ةك ريطونبنلا نم مجورخ

 سفنلا ريغص اي لم كلذ هرظن دنع سفنلا ميركل |

 تلم ردك 0 لل اك  .كايانإو ليجام

 سي  يييييي حيي سس سسس-بلل
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 لمعفأ ينتيلاي سفنلا ريغص باجا .نيقابلا ببيصنك
 هابوفأ 0 منال ينغفإوي قيفر يلزوعي 50 كلذ |

 رخأنلا ]ضفاف نورت اك فيطفا نأ انا طاشن 7

 يدعم احل يسفنلو 1 الكل

 فييعضو ريغص ناسنا انا جل 3 تل 0 ةريزكلا

 الف ٌةولدحيو ةولبتي نأ نورتتالا ر دقي اهرثغا ىنفنلا

 تالاّوسلا الو تيزملا سابللا الو كحشلا بمحا |

 لحي امب رثع ا فنا قح ع فيعضو ةديأملا ريغ

 يجي ينال دعب قححا لك ملءا الو ٌةولعفي نأ نيرخال ظ

 برلاب نوخرصي نيرخأ انايحا تعمم نرأو لهاج

 .فيعض ريظن ينفاف كلذ ىلع ارداق تسل ينال عزنا

 ءاذلو ةوصلا باككأ نيب ضيرم وأ ءايوقالا نيب

 0 ٌنيطملا ر امينا أ يق نوه لن: لل هنأ هنا لعأ اذأم

 يا اي سفنلا ميرك لاقف (2:17يأ ) ةمدق تاز

 ها دانس ابو نسوطحلا ل 5 عيجتشا كيلا

١١ 
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 انسفنا لع ركتنو كنيعنو انعم كباهذ ىرم دبالو

 يف ذخانالو _كللجال ةيلعنلاو ةيركفلا *ايشالا ضعب

  فح ءيش لك يف كيضرنو كماما راكفالا ةكاحم

 اةلنكاو ا ىرم ١4:0 سن !9انكارو ككرتنإل
 فتيغقإو ةرواحلا هذه ةلم : امدبلو (؟ ؟:؟وا؟ ؟ىلا.||

 لاقي لجر اذا ةرواهلا فصن بس مهاهفو سياغ دنع
 انف ةحايسلا يف اًرئاس مزاكمب يي ١ فقويلا ريفك هل

 "4 ا 1 ا نك ىيفلا ونجص

 قبطف تنا امإو ينتفاوي_قبفر دوجو مدعل اكشن
 نوكن اناسع فقوتلا ريكي كب ًالهسو الهأ يبوغرم
 احرف نوكاس فقوتلا ريثك لاقف اضعب انضعب نينيعم
 كريعا ظحلا ىسحل انيقتلا ذإو يايا كلتبحاصمب
 ةقرافملاب كل عحسأ الو 0 زاكع ىدحأ

 كاضر لجال كركشا يلا سفنلا ريغص لاقف

 ابماألا جرعا ريصا اهلبق ةزاكع بغراال يك ع
 شا



| 4 

 فقونلا ريثك لاف .رثالا مزل اذا 3 0

 ريغص اي كل ىكيلف ينزاكع ماان كتررس أوس

 أمدقتن ةنامالا او سفنلا ميرك اما 5 عع

 ريثكو سفنلأ ريعصو .اهدالوأو يبا أىمتعبتو

 ميركاي كوجرا ةنامالا لاق 1 . منع نارخأتم فقونلا

 أوحاس لري :ذلاب ذك 38 ضعبب ار 00

 يبسللا نع تععمس دق كنا نظا . سفنلا ميرك

 هدج نعو عاضنالا يدأو كيس نوبلوباب ىتنلا فيك

 تعمس دق كنأ دبالو توملا لالظ يدإو يف فينعلا

 مدا نمو ةرهاعلا نم برت فيك نينالا نع اضيا

 منو لختا نو عطلا هل لاقي يذلا لجرلا نمو لوالا
 ةواقشلا نم ةجرد عا 2 «اقشأ ةعبرأ

 3 1 والا هزه لكنع تعمم لق معن . ةنامالا

 ةبرجت دشا ليلا نم برجت دق حاصلا نيالا نا

 ظ



 ابعت لكيال ناكو
 يم دق تاسلا لاق اكةنال عن . سفنلا رك

 سايل 0 0 اتبع كلذب

 قيطدملا ؛ نينالأو يحسشإ قب نبا نكلو. ةنامالا

 0 د ناك يذلا

 عمو ةمكحلاب اًيعدم الهاج ناك . سفنلا ميرك

 نوريثك ةعبت كلذ

 نيمالا رغب نأ 000 مهل ٠ ةنامالا

 ةقي رط ىلع هاده 0 2 47 سشن ةنلا رك

 ىتح نيرئاس |ولاز امو لاق .ًالاح ةنع اهب ملعتسي
 يجيسملاب ىليجنالا ىقتلا ثيح نراكملا ىلا اولصو

 1 طانالا : قوس هع اع اهرذناف قبَسَو نيمالأو

 ةنامالا لاقف ةثداحا هذه نع ةنامالا دشرملا ربخاف
 كلت غي امل ةنلءا ايساق ابيصن ناك كلذ نا ةقيقحملاب

 ظ ءانثالا



 اا/ا
 ةيسيسسسكسسسسسا

 اناك اذيا اهو اممهت ةكل من: «نسلا ع

 ناوضل 5 اييوجتو العجتو دوسأل 5 كىشنلا ةعليدش

 ] جاعزنا راد نود يضاقلا ماما انقو 5

 ظ لكب ةباضا اه. ركل دباك دقو معن . ةنامالا

 ماج
 ظ هذه وريم نرءرألك ن م ليلا

 نا ليف ال رابخالا مك ون ا

 هتومه زيا وددت نيرا انلا ضعبو يجارلا

 هذه ىلع موأدت نرأ كوجراف كلا 30 ةنامالا

 يف 5 قيفدتللاب رومالا ةذه فراع كلنال رابخالا

 قوس 0 دعب .ييشللا سرا" يرق سا ْ

 ١ لاتي نم أو رغو واق ديا 7 الي ل ليطابالا

 ١ حالما هل

 ىه نُث ٠ ةنامالا

 | ةئايدلا عبات ضخم هأرم ثيبخ وه . سفنلا ميرك



 اا

 .الو ايش رسخيال يلا ةكلو أعل يعأر بسس

ل ناكف كلذ نم ىذا ةبيصي
 "ال ةنايدلا هجو 

111 
01 
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 : مع ةجاحلا نسم دنع كسرخأ ىلا ةحئار نوم بلقني

 ىلا ىهتا تريخأ ام ىلع هللا اذه ولع نع كو
 ةدالوا دا مقتسملا ريغ وكولسب ةريرش ةباه

 ةعيفع لااا اوتنأ نم نايك ناك رادع

 ةدلب ىلا اوبرتقا دق |وناكمها تسيأر لاف
 ظ ضعب عم مهضعب اورواشت كلذ دنعو لبطانالا قوس

 لاق اريخإو مهب كارالا تفلئخأو اهايأ ماكل
 يرباع : :ريتاسلا ئدانغرل كينيا رت نشلا ميك

 ١ ىهو نوسانم هل لاقي لجرب تفرعت دق قوسلا هذه
 إو هدنع لوزتلا يناكمي ميدق ذيملت يسربق لجر

 37 ا

 مم لق نراك ةدلبلا فار طا ىلأ ملوصو دنعو يأرلا

 || تيب ىلا قيرطلا فرع شنلا ميرك ناريغم الظلا
 دنعو تييلا ىلا |مهجوتف رون نكي ) ناو زيشلا

 ةنوص خينتلا فرح للاحملا ينو سفنلا ميركى دان ملوصو |

50 

 ظ
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 ا ابنا نبل كلر ووسانت لاق ف :لولجتو تالاف
 مترفاس دق لاةف.انقيدص سياغ تب نمو .اجأ مويلا

 ام دعبو 00 تبعت مكنأ نم دبالو اليوط١ 5

 لل لاحت مي 2 كانرللا ]اف اوس

 كابقاينا ْ 0 لاقف انغيضم ىدل ملوبقب 1
 نا عيطتسا ام لعاف ثروديرت ام |وبلط|و يبلق لك نم

 مكجاينحا هب دس

 انجاينحا لع نظا اكاناصح دق ةنامالا لاتف

 لاق .ةبساملا ةرشاعملاو ديجلا لزنملا وهو مظعالا

 ١ رهظتف ةرشاعملا امأو نورت اهكف لزنملا اما نوسأنم

 أ نا ًالوا كيلع سفنلا رك لاق م .ناقتمالا دنع
 | عداخلا ىلا نوسانم مذخاف مهتالجج نيمتاسلا فّرعت

 00 دك ثيح ةدئاملا ةفرغ ىلا. كلذ دعبو مه ةنيعملا

 تباطو اوسلج ام دعبو . مونلا تقو ىلا نوثدحتلو
 ل ا كا لا اموال مهولف
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 || نوليلق ميركل من باجا ةدلبلا يف نوحلاص موق كدنعأ
 كلذ اوي نيذلا ارد( ا ةسنلا

 ظ ١ ر نزال مم 0 لب كان هال

 نم مون أو رمق ١ ةيو ةحايس كطااللا نيحاضلا

 ( ةمسنلا اه لاي يلا غب نوسلنم ىدانف .رجبلا ينم
 ْ ش لاقي ربنا يلاقدصا يربخأو يهذا اهل لاقو

 قدعو نيسيدقلا بحمو ةسالتلاو بلقلا قوسنم

 نوديري باحالا ضعب قب قالا لم كلو سانا

 6 كعلو أوناف مى دو تيهذف ةليللا هذه مموروزت نأ

 يناريج ١ ْن روسأنم لاف ةرئاملا ىلع اوسلج مهلع أولو

 0-0 هس و نورت اي عابر ذأ ضعب ةليللا هزه يدنع

 ا هاو نوييص بج لل - همثو كءكيعل نموت لق

 | لات م ةجسا لا راثإب اسؤفرت ل را

 يه .انتدلب - 56 0 يا فخ



 روصتتن ل ةمعن ةمعنأ | نعد ام دنع اننأ بيلا اي.ىربلئاق

 '6-0-200000 نياعن نا طق

 اهونب دالوالا لهو ابهتمالس نع اهولاس مث هذهك ةجيب

 يذلا) كلملا | ماج اهاولاف كلذ نغاهب|وج دنعو

 0 هناك مب 3 101 ةنوم دخنو 0

 باجاق ذقنق 5 م.تدلب لاح نع ةنامالا مس م

 عيب كجحوي قوسلا يءعببلا تعفو ةنأ تلقلا

 ع طاشنلا أو بولقل اقلا ظظنح انيل عرسعل و ةقئاف ةبلجو

 ةدلب هي نكسي يذلا نال . اذكه نولقفتم نحنو بحي
 نرا يضئقي اماكس ريظن اسانا لماعيو انندلب لفم

 6 ا 00

 مناربج نيب نات ا له :

 أولعف بك ليحل 0 لا

 رهبسملا لموع فيك نوفراع ,كنأ نظا . اقباس

 ىنح ميلع لثث نيمالا مدنا ركذناف اهرورم دنع



 أ .وريغ قرح ىلع اور سامي ل ايل مهقرح ذنم ةنال ّنآلا
 | امأو قاوسالا يف ينملا نم انبعنرا مايالا كلت فو

 ريح ناكنيدلا مسا ناف . كلذ نم فاخن الف ّنالا |
 أ ضعب يف ةصاخ ةفيرشةب وب ةنايدلاذ قاما ضقنم

 || يف ماصا اذاف متنا امإو .انتدلب نم ةريبكلا تالحلا
 1 ةحايسلا

 أ ةيساغ نيرفاسملا بيضي هازال دخلا
 ىرخمإو دوعصب ةراثو انهو اناا ايست ايريس لكلا

 | جايرلا نكت لو .٠ انبيصي ام يردن اردانو رادجناب

 | يضاملا يفو اقيدصانب قتلم لك نكي لو اًاد انقفإوت
 | لبقتسملا يف انبيصي أم ملعنالو بئاصملا ضعب انباصأ دق

 || حلاصلا ناوهو ابيصم ايدق ليق ام ابلاغ اندجو اننكلو

 دئادشلا يماقي نأ يخبني |

 ظ ما
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 مربخي ةناف نسننلا رك انادشرُم كس : ةنامالا ١

 2 رابخا نسحاب ظ

 م1 هع مو لعل ن 9 اوعقوف

 00 الا 0

 |_رديطما ا دلقتن ا انهن : الك ةسيكلا فيضمو لا

 ذا نيحتاسلا هادعا مث نيذلا ىلع نيشتفم جرو

 فرعف تاهجنا كلت يف روهش.» ودع دوجو انغلب دق
1[ 

 اندحيو انشتنف هترتجي نكس هبال تما رثكأ هلزنم سل

 ذقيح أانحرفف هتراغم لخدم اريخا اننشتكا نامل

 بذج دق هب اذإو هلا انلصو أملو ةنم انوند مث انعجتلو ||

 ةلعتي داكو سفنلا ريغص هل لاني الجر هتكبش يف أغر

 | كرتل كسرخلا ةسيرف اننا نيختو انزظن ذا ةنكلو



 ده

 ْ ةبراحم براحت انعرشف الا جرخو هتراغم يف نيكسملا ظ
 ٌ عفو 50 بلغ هنا ريغ ديجت برا وهن امأ ةلئاد

 ةفر ةيرظلا ساح دوم لع هانيصن كسذلا ةئئار

 النير دعبل 0 هزه لدم واخ - روسراف يدلل

 أ| نم هلي ذن ذقنأ ذلا لجرلا سفن انه اذوه كلذل ظ

 ةحار 5 ةبيصم 0 سا اريحص لاقف 25 :

 ياظع نع يحل ديرجت يلدده ا4ف ةبيصملا امأ يل

 ١ .يذاقنالنبب 0 0 0 ال. ةحارلاو

 نادت 0 نوحوسي نيدلا جو ةيانتلا لاق

 | 5 اوبال لوا إو .دع ناف سندالب ةايحإو ةءاجتلا
 ؤ
 ظ مسالا 00 ةسئدنتم مى 5-10 تا 98 ْق مهةيرط 2 |

 يبيسلا
 0 متاوجرا .نيسيدفل ابحملافق

 لاس نم نيرينك نأ ب ية ذل

 ب مؤأ نم ىرحالاب ةدايسلل هابرغ منأ نوحرصي



 ل

 كشال بذكلا ودع لاقو . ضرالا يس نوحتاسو |
 الف مهنعاجت الو نيمتاسلا ةعادو مش نساك لذزت ا

 ةدحإولا لجرلا ناف اجرع لب ةماقتسالاب نوريسي |أ

 أراع ةعينش قرخ تاذ مهايثو ةيسنا ىرخالاو ةيشحو
 خيوتلا ىنقست روما هذه نا بئاتلا لاق مث .برلل ||

 تماد ام ةحايسلل الو نيحتاسلل دمشيالف حالصالاو ظ

 نوبطاختب اولازي ملو . مهقيرط يف بويعلاو ساندالا هذه
 ةحار إوبلط مث اولكاف ةدئاملا ىلعةاشعلا عضو ىتح انكم

 نيفيضتمآليوط اتفو قوسلا يف كلذ دعب لونبلو مانملا

 ةتنبا نوسانم عا ةئملا 3 يو .٠ نوسانم نع
 | تناكو :فسويل اكرم ةتنبإو ةأرما : ل يئويصل ةنسلا

 أ فّرعتف ايدق ناكأك ل احا 5 | ةليوط مهماقا
 امسح وخلا اوليعو ةدلبلا هم نيحاصلاب نوحتاسلا

 لجال تبعت امعداعل اةبط ةحرلاف ةصرف مناك ظ

 ضيا ًاطابتث لو ةنايدلل ٌةنيز تناكو اهوكرابف ءارقفلا
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 | َنرْماف نهتفيظو يف ريخا لع نم اثرمو يبيفو ةهعنلا
 ثلا قبس اوك ضرالا يف يهسملا مسا ءايجال ضيا

 ١ ةينلا نم نيه تحرج كا مئأقب ةدم يفو ةبع

 بلست تناكو ةدلبلا بلا نم اريفغ عج تلتقو
 اجي 0 0-3 |وعضري نا مهكعتو مذخأتو مددالوأ

 | معمم دنع اعيج|وبره ركل ياي ةدابلا فدعا
 هجو ىلع ماها دحا ةنينتلا هذه هبدشي لو اهئيحم توص

 سوور ةعبس طن ناكو شحولا لباقي ابوسجل ضرالا

 ظ تيهرشاو ةأرماب اهيلع كلي ناك ؟ هنأ عم نورث.ةرشعو
 | نعذاوسفل :قمرزاكاةنايج بحار سا

 ةنينتلل 35 امل

 ل سس سس سم

 اوروزيل ! اوداج يذلا او سفنلا ميرك تن

 ١ اوجرخي نا اذهع |وعطق يمك ترون

 بعشلا .نوصلخي 4 شحولا اذه اذه اوبراحيو

 ظ حشو بانإو نس لا

 كا ااا
 د" مسصخسصس



 ام[

 يف يهتف هتان نييلستم بزكلا ٌودعو ةسادقلاو بلقلا |[

 ءازهتسالاب هئاقفرو سفنأ ل١ مرك ىلارظنو ادجر هلا لوا

 1 اجا مح ل اولتثا سلب ءادشا اوناكذا | مركل

 شح -ولل ن اكو تيبلا ا ضيا م أوعجر لاةقيحو عجرب

 ةبقارف نينا لها ىلع موت ع يكوصخ تغفو

 ع ! حرج هنأ ىتح ةبظاومب ةوبراحو نورهان ا كناوا

 ١ ا سيرغي ذقيح كدعل و جرعأ سلصَو يح

 م جأرج نم تومي ا 0 0 البق لعف

 اي تيروهشم 0 سنذنأ الا اذه لمت

 اتئاف انانعإ ةسحل | نم نو 0 ريتعأ ىح ةدابلا ا

 48 0 هعلللل 2 مم داب أورسي ل مغأ عم مثورفوو !

 !ذ صضعلب كر اريغ ليطابالا قوس أ اردن نوحناسلا |

 داك مم رع ندا لرالاطبا زازشالا

 ظ أوببتني اي لو مثوربتعي مل عاهل | نمرثكا |وهني لو دلألا
 0 « اا مايروح |



 امك

 أوعدو ئفسملل وب 37 ممالطناو « اح كللذ دعلو

 | مضعب اوعدوتسأو 0 |ورواشتو ١ اورضُخ مكن ظ

 | كافعضلا قفاوي ١ ةدنع أم أ د ممر ا ظ

 أ هلا جادجياب مودزو لاجرلاو هاسنلا هايونالإو
 م6وعيشل مواقدصأو ريدملاب اوعرش مث | ١ يأ ا

00 1 

 ميك ديل ةينأت ب مكعب عدوتسأ م 3 ]

 مما سننلا سس هداك نوعلشلا رانيف أوقرتفا ظ

 (| فسد أوريسي نا |ودتلا ١ هالوأو ءاسنلا فعضلو ْ

 ريو "و سفنلا ربعص لاح قفاوي كلذ ناكف مردف ْ

 لا الاد اولص و ةدلبلا لهأ مهر اثم دعلو ههضقوتلا ظ

 مددش ىذا كلذ اوكا أوفقوف نيالا, لتق ناكم

 صوصخملا لعو اذكه ةلوهسب بيلصلا لج ىلع ثردقو
 3 .هنال ١ ةردق رم ةرداضصلااةتئانلا ةعئانلا اوكف

 ١ فيو نيدالاو يعسملا نع نيضوافتم ةفاسم |وراس

 ةمتنتم 0
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 | ولسو تح نيالا دعيدرلا حال دحنأ



 مس م ع و ا ع م م ب ب سمسم

 هكر نرش نكت زا إط قانب يلا للا ىلا
 كلم هب ئذلاو ايام تاك: تدذح ىذلإ

 الو عقاولا اذهب |و ان لولا شا امك جالا
 لا دوع يا جيرلا ةلت لباقملا يدقلا دومتلا ىلا اولصو
 لعف ام اوبجمن ةنتنملا ةرب|و مودس ىرت ٌةنم 3

 ةفرعملا باعصا مه نيذلا نب انفي ناك

 "انج نواح ءامدقلا ا م
 رثارتال ةميبطلا ناب |ولمات مها ريغ انه قيرطلا
 0 قولو نرحل كفر اضرار ند اردنكا
 ىتح |وقلطن' مث لاق .لهاجلا نيمل ايغبم بيسملار الا
 ةيعبا لابجا لم ام ين وه يذلار هلا ىلا اولصو
 50 ١ اذا يق ا ةفيرظلا راجتالا ونت هبناج ىلع يذلا

 | ةقشم نم ةجانلا ضارمالا لك نم ينشن اسمناروأ
 || ثيحو ةنسلا ةدم أ ارضخ ةضورلا ىتت ثيحر ةبلأ

 م عرملا اذه باجيو ةمالسلاب عابطضالا خيركم |
 هوسسسس سس سس سس ا مسمسسا ل لس سس سس سس سس يس سس 0ذ11110ااا4ط هج
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 | يا اهراغص ةيلفرل وش 2 ةوديقلا راظ دورا ظ
 أ لكو كانه ناكو نحس يتاوللا ءاسنلا لافطا ةياقول

 ] هناضح - ءلجيو د لَن راغصلا عم 5 ميلع نا

 | نسف ٠ شاول يعل
 ظ يا لجرلا ازد مهافطأ | أ ظب ْن ١ اهدالو ١ ةىيسملا
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 :أ ؟ ىأ رآ 2 2 يشيو 0 ا ربجيو ة هعحرب ا وأ

 0 صولا نم را 0 ا بار اهلا

 )ان نيذلا ن م كقفي ايد عديالو ثوي لجرلا

 ةنيما ةيبرثلا عاشت نولضت اسد د
 ْ ميقتسملا كو الأ احلف كل أ نوهلعيو مرسلا 2 3

 | ةرسد ضاأير 0 ةبْذع 0 فباوؤورث 1 كجويف
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 ةزيل ١ ةهكاف ةلماح أن ضعل ةفلدم راختإو هيب :روهزو



 املا

 0 ا و ووو ووو

 | تحرخ يفلا كلةريظن تسيل ةبكاف -
 كا ىنم لكأ ينل لويزلعب ناتسب

 ظ

 | !بايطتو دجوت ال ثيح ىلا ةصلاب يات ةيكاف
فطا اوطعأو ايا ار أوداتناف دجوت ثيح أهدي كو

 ظ مها

 ظ

 كلملا نء ةتغلا لك ذا ىضر رثكاب ا

 يف ليجاعملا ةضور ىلا إولصو الو اوقلطنا مثل اف

 انهلع ا ةقيفرو هك د سلاحا اه

 |ووواشتو أوسلج كلشلأ ةعلق يف اعضوو نلياز اج ا

 | لهون دوج ملل ال هابل

 0 قلعو هتعلق بارخأو رأ احنا ىلع موهلا مم قبلي ظ

 عي 3 أ لاقو . نحنا ال ْن ٠ ايف دجوي أكر ]

 ظ وحي له يف مدحأ كشف كاشف 00 انغلاا ع ضعبلاو

 ظ 6 عمال 0 تيلي معزا ا

 فل لاقف اا كلم 7 4 اغلا تلم

 الا قالظلا لع ابيصم 0 ال ريخخلا ادبملا انه
 اك اني معهم تع سو وس رب حس سس



 املا

 داجاو رش ملأ بلغإو ةئظفملا واق نا تيصيأنهتنا
 عراصت أ نأ بجي نم . عم اقحو . نسجل ن نامنالا داهج

 ةعلق بارخإو هلتق فيس ىساف سأيلارابج نكي ل نا
 | ةنامالا رييشلا لاقف ينبحاصي كرم لاف من .كلدلا

 أ اوناك مهال اضبا نحن ةعبرالا ةيهسلا دالوا لافوانا
 غ ءاسلا اركرتف ١و 1؟:؟ ويا ءايوفإو انأبش

 ظ سارح فقونلا ريثكو سفنلا ريغص م هو قيرطلا |
 أ بيرق سأيلا رابج نكسم نا عم نال مهايغ يف نط

 أومزا ترا مهدهب نأ اريغصاذلو نكي قيرطلا نم
 | ةناثالاو شيلا مرك بهيذف 1:11 شا كللسملا

 أ رابج نيدصاق كشلا ةعلق ىلا ةعبزالا نرابشلاو

 رابحلا ىتاف ةدشب وعرق بابلا ىلا مل ةيس,دحو وألا |

 رم لاقو ةئارو ةسوسولا 5 1 باولا ىلازيشلا |
 || لاول انه لع سأيلا رابج ىلع لخدي ىتح دلت
 | ئاس دشرم نفنلا مرك لا سغلا عزك ةلجاف

 ظل



 ظ ىقوخدل كباب من ئدرادل رن ةيوعسلا ةنيدلا كلم

 | كل ازاوطقأل كيا ادق يقال لاقل اًنفيا ْبمْلَص
 ناوخ ا 21 نظ رتل راب اما .ةعلننلا ةفلن هرخأ 8

 ظ تف رصتنأ دق ذأ هيسفنل لانف 1 : نأ لاخلا نم

 :سدنلا ميرك نم فاخا لوف ىفم 8 يف ةككالملا ُ .

 ظ رانا 2 ذالوف نم ةذوخ كسار ىلعو جرخو زهيبج

 ةظيلذ اصعو هيلجر لع ةيديدح ةمزحو هبهسح ىلع

 نم ةوفياضو ةنم ةتسلا لاجرلا ءالوه اند مث ودي
 ةروسؤلا] ل ءابجما تمدقت املو فلخا .ى: رو مانالا

 1 ةدحأو ةبرضب ةنامالا اتق هتدعاسمل

 فعل نراك كل ارتخا واجلا طغسأو م ا

 لاقي 3 0 :راكو داهجتا ةياغ دهاجو دج ةاكلأ

 ةلتق عاطتسا سفغنلا ير 00 ٍه حو ل( لل

 00 0 90 قح 000 3

 نأ ه |



 الذ يق وفرص مهل مم راب ا
 | اودجوو مأي اةعبس كلذ ف اوفرض

 | ءاجنرلا فيعض هك .نلاتي رم تلا ل .ر اييف

 | ةريثك اهلاني للا ةدببا اًظنإوأ عوج توي داك

 ثخحلا ترظن وا 0-5 نس 0 اوصل كفوا

 ١ نعم نجتلاو ةعلقلا ةحاس ىف ةحورطملا ةريثكلا

 | اذه ماع دعبو . تشهدنال ل مطع ان

 هبا فوخلا ةرييكو ءاجرلا فيعض | اوذخا ميظعلا

 || امعأ عم ن نيكاص نبنيمأ اناث امنال الل ةياح م

 اوذ>|و رابكا ملاظلا كلذ نم كيلا لا

 ةراجح ةججر تحت ادونفدف ةتنج اءأورابحلا سأر 2

 | انمه |ورهظأو مواقنر ناك ثيحرلا اوعجر مث
 0 كو نيشلارو دكا اا

 باطو احرف هنيعب سايلا رابج سأر نر 3 سارلا

 ردنث ةجاتلا نسق ام دنع ةيهسملا تناثو ارك امازلن

 | نيج“ اوناك ذاف رانيتلاب ة ةجحرأ 21 و دوعلاب برضل نأ
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 ظ 00 صقرلا فقوتلا ريك بغر ذإو اتبرض

 اكع ةمْزل ةنا ريغ ًالاح كلذب 0 فوذلا

 0 شا كلذ عم هن ةكل ةدحاولا ديلا

 اآرمتعانص ةفارظا ميدملا تق ةتسا اضياأ فوذلا ةريفكو !

 ناكق بعللاب اريثكل ابي لفءاجرلا فيعض امإو

 2 هجاينحأ دسل رنا ةجاجز نم ةييملا ةدطعأف

 شيعتنا ليلق دعو ه1 اا كلذ دعبو لاخحتا 0

 ١ ددشلو

 ميرك نا يلح يف تيأر مث ايورلا بحاص لاق

 ل ا ماو ذخا رودالا هذه ءاسمتنا لعل ىعغتلا |

 يذلا دوملا ةلباتم نييرطلا يس :اجي ةيراس ىلع ةبصنو ظ

 يكلي نا نيعمزملا تريتاسلل اريذحت ىم سلا ةصن ظ

 يضارالا هذه لوخد نم |أورتحي يل دعب ايف ف قيرطلا |
 أرعش ةنحت رخ ىلع بتكمن ظ

 ظ
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 ادعرا دق يذلا سار اذ نا

 ىدلنا |ومار ىلوالا سا دّرجي
 تالنقو ةتعلق 171 دف

 ىدرلا ىلا رت ةلجوز

 دق سننلا ميرك رفوخملا ةريثك

 ىدعلا نم هن نم اهصاخ
 الدم هنن ”نلإولا" قتنإو

 انع اهنع ليولاذ اهذقنا

 يلغال اًنيع باترملا عفر نا
 ادكوالا عمت" لوالا قّدصي

 مون ءانعشلا اذ ريشي
 هه

 أدمرس أي فوخ نم |ننعا دق

 ةعاقو رابحلا ةيضق يف مهتعاجت |ورهظأ ام دعب من

 || ةهيبلا لابحلا ىلا اولصو ىت> نيمدقنم اوراس كشلا

 أ ناكلا بئاجتب اًنتلاو يجارلاو يهسملا حاترأ ثيح

 يعيسملاب !ولعف اك مه اوبحرت نيذلا لحل :اعرب |ورعتف
 1 بيسي سم صو مسح مح د و وب ب بج ببي ب جو

 0 مسسس



 د م مح 0 مد 2غ - --_ - هده سه عمم
 موس سسسس222922سس2سسسسا# ممم ممم سلا و سس سس سس سس سس سس سس تسنانلالاس

 ميرك أوفرعوانإك ١ 0 ةاعرلا ىأر الو ذ هقيفرو
 ةنلا

 ارعش نمغنل امر 02 باجأذ مهدج 5 نيأو

 كلعم نيذلا 1 1 ١ كايح اول 00 ١1

 َر
 اهدالوا 2 ةييسملا هزذو

 1 لأ م.

 و بطتلا|أ أومزل موبل ا لثم

 رطل | لبس 1 نجل عاربسم
 : هه

 0 انه أون ودي ١ و

 ربع أم يف ةيعن مطخت 1و

 يذلا ةنا.الا 9 وه اذه

 ربعلاب_لابب ل 320 جاس لق

 عم فقل ملسلا نق ٌداوْذو

 ؤ

 0 ر سفن ريغص

 دل 00

 ار اا راكان ويسلم هامل ابل ايف
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 سس يو د ولج يفصل سحب بم سيسماع

 ار اذن اديب ل ءأي وقالل اك مزلي 0 اندنع ٠

 ١. 3 ١ 6 عئرمذال و نم هرحالل عنصي أم ىلأ

 . ميركل اولا ٍ 3 همساب_لك اعيج مه |وبح .رتو رصفلا ىلأ

 ١ تنبلا لادا ءانمضلا نييك ما ملا

 | يننا سفنلا يرك لاق معةيرحلا ملف ءايوقالا متنا امإو

 ظ اع : 0 اراهلظا كهوحو كبس ربظت ةبعنلا ةحتالرظنا
 ْ / ىو ل

 ١ ل و5 فتكلاو ا أوزربت ل منال ههينتحح ب را ظ

 يف ار'هزا مشرف يرححلاب لب ؟ !:"ةزح ةضب 0
 ش فاق ءانعضلا لخدنف قدي 0 » 3 ١ كلاعب مث رط

 "ةاعرلا لاق أوسلج الو نوقابلاو سفنلا | ميركمثالوأ

 1 ءوش لك ىرجي 00 رشي 1 نوديرت : اذام ءافنعضلل

 هلو ملل اوارعف ةاضملا يذل ين كل 8 انه ||
 اهو أ دعو هب ذغمو ا و مضطأ ةلهم ةمعطا' ىو

 جابصلا دنعو .هءدخم يف د>أو 0-0 1 تاق 59

 ةداع تنا كو ايفاص راهنلاو ةيلاع لابحلا تناكذا



 مقالطنأ لبق بئاهعلا ضمب نيالا |ورب نا اعرلا |
 ا مثورأو لوتحتا ىلا اوبهأتو 0 دعب مثوذخأ ْ

 / ةفيذج كالخ ىلإ مونحإ م من يبسلا |ورا دق اوباك |

 طال أر ثيح بيلا هل لاقير_لبجمملا الواو |
 نع ةاءرلا اولاسف همالكب لالنلا حزجزي مهنم دعب |

 3 ,لجر نبا لجرلا انه نا الاف كلذ أ
 نوم لوا ملا يف هنع عتأرف ارق يذلا ةيمعنلا ميظع !

 نيحئاسلل 2 وعر رو يبا لم ظ

 ند اموحزحزيو تابوعصلا ىلع نوباغي فيك
 سفنلا ميركل اقف ؟؟: ١ ارم ناهالاب مهيرط

 0 نيرينك نم لضفا رهو ةفرعأ ءأ

 || الجر كاسه اورظنو ةءاربلا لبج هك لاقير 3

 لال لل ديور قيال ايي
 هيلع ةاحرط ام نأ ريغ الحو هيلع 0000

 تناك أك ةفيظن ةبايث تجصاف_ليلق دعب ةنع طقس
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 اقاعرلا نايل انبب سسففلا ام وشمل لشن ||
 ١ هتايح ةكأرب رييظت ةياثو ف ةعاا كل لاقي لجرلا اذه ظ

 ةلاعإ ضخبي نم هيلع لحولا ناحرطي نانللإو
 ١ ريب انكم هباش قصتايال ل 2 ا و تل اصلا
 سددي نيل بعحتي فرو ١ نال ةءاربب ب ملاغلا فاح 0 ْ

 _ليلق ثتقو يضم دعب هللا نال اًدبع بمعتي اذ ا اناسنا

 مم |وتأ مث . ةريهظل اك 2 امري نق ممكأر لغجي
 ظ ني هلا ١ لتي لج ىلا

 ٍْ خخ ةلوح نيفئاولا ءارقفلا 5 أبنم يح ناك خوج

 ريشي ءيش يل ىلا ةولاسف ةملا ةقشلا صقنت كلذ
 ْ ع 5 نم اردن ررأ دراذه ن ١ ةأعرلأ بن اجأ رهلا انه

 مج <

 | *يف ةزوعبال ه اق لك نب ه ءارتفلل هلامو هبعت نم
 لا ةكفكلاو ىوري يب لعل ظ

 ظ اوبهذ غن 0 قيفدلا راوكل يف 3 ال ةأرلا امطعا

 ميدعو يبلغ دلا اطل لاقي نياجر 0 كيو 3ك ىلا

 مس سس سس سس سس يس يس سل ذل
 اسس سس سس دج ع -. سس سجس مس سل سل



 نك 0 نو 00 اينوك نلعب نهذلا ظ

 ل رو افا كاكاو ادق ءالسغ انك ظ

 | لئاسولا لكف اسد اناسنا ناك اذه نا مه |ولاقف

 ظ ةهأ رك دنا 0 ةتيص لع ةلعتسملا

 ءارم لكل نوكيو نويل 0 لاحت ن 5 انكهو

 را يننأ يما اي ةرويسملل وم ةيوز ةجرلا 31

 ىلا لبحا َ 00 اقراط صحم

 ظ ةأعرلا ةييسملا تل ةف . منهج ىل يدا 6 ذل هل لاقي

 أورمأو ةوخنو ب بناج يف بابلا ىلا مهب اولوضن

 .ةمالسلاو ةأرحلا ا ْن 3 دف هعنل. ىلإ نوعلم

 ا ا م ع رأ تفز يلب لوي رخو

 ةينأث م م زايح جيرال يسفن

 ْ ةهجر ل ىعارت ث ناكملا ااذهىل : 0

 | اهمدق تحت تعزعزتو ت 0 اهنخأ نضرالا ناك



 | لك ةاعرلا مارا ام دعب مث . ناكملا اذه نم ا

 يف ناك اب مهوعت.و رصقلا ىلا مهب اوعجر روماكا هذه

 || ةجوزتمو ةثيدح تناح ذاف ةحرلا امأ .تبلا

 || ةلطت نا تيمتسا اكل كانه ةنأر ءيش ىلا تفاتشأ
 | .كب اذام اما املأ ةضررم |ناك اه اظن ناك كا

 ينكبال ةقلعتم "مار ةفرغلا ف ا
 . اطقس طقسا نا ىثخا امكلتما ل ناف ا_منعوبسا نأ
 اهنوركتي الف ةاعرلل رك جادا ركدأس اما تلاتف
 يف تشا نوفرعي مهلب ةلِح يننا تلاقف يف اما كيلع

 اذه ميغ كتغر لب لأ ةلع كلذ سيل تلاقفا
 ةاعرلا يل اذا تتش نا ةمحرلا تلاق ث ٠ .ةليضفوه
 نما تناك ولعل عيبل اب ل صخرب له

 | رظنمرظانلل رهظن ةدحاولا امه ىلعاسهال فلا
 نيئاسلا ديس هجو 0 ترا ان اذإو اناا هيجل ظ

 ؤ كر 6 ةلئاقو ةرعتر م تسع»-رو درا ,ةطعطملا مرا

 مدس | سس لعبا ا ]
 0 سس سيسبب يممئداجملب7اج



 ] ار ىلع كوشلا ليلكك اوأر دق ةارمل هز ير
 ةازملا هذه لضفو 4 نجو:هلجرو ر 5 يف راثالاو

 انا هآري نا ذ ارا الك ناسنالل هيري رادنملا انهب 3 2ع

 هءافترأ اس رضرا يف اتبم وا

 (:؟وكاوا 1:1١ ركاو 9:1 عي كلليل 000

 نيذلا ةاءرلا ىلا دارننالا ىلع ةييسملا تيهذف .

 تلاتو قداصلاو ظنيتسملاو رينخلاو فراعلا مهوامسأ

 تيا يف ةترظن نيش بغرت دولو يئرو يتبا فر ا
 لاقف اطنم طقلنت ول ١ فاخن أب ماع كلا نا

 |_ييفمت نأ عيطتسن ام لع لصحمن اهيرضخسا رينا

 نيديرت اذام ةحرلا اهلا ال أول اقو ترضخ“ اف

 ةفرغلا يف ةتلعملا ةهظعلا| ةارأنا ديرا تلاقو تّرحاف

 م ىشر لكب اط تيطوعأو اهب ىقإو قداصلا عرساف
 دق يننا فرعا اذهب ٌةلئاق مهتركشو اهسسار تأطأط ظ ة أ

 كنع م ا رمال أوتنحت نيذلا لاق دعو معن هييشو 4 هزيع)



|] 

 رخخألا تاثدحملا ضيا إوطع|و.كدوبع يف ةعل تدجو
 6 مقفأرم لجال .روجاوزا أوحدمو 3 در ا

 اا ا
 انياننملا

3 



 أمانب قانعا يفو ةيعسملا قنع يف افإوطا |وعضوو

 | ىلع لاج ناجتو ّنماذآ يف اطارفا ضيا إوعضوو
 أ ءالسلاب هوعدو تاعذلا [وغرات دنعوويسوور

 نال لبق هقيفرو يجيسملاب اولعف اك مضورذحي ل مهنا

 اديجرومالا فرع يذلا فلل رك ناك مدشرم

 برق دنع يأ |بهتقو يف ةهيصنلا ل مدقي نا ةنكمأو
 ةقيفرو ىيسلا اهب |وحصن ىلا 0 ارا
 ا اذه نم نابيو اهيلا مجاين>| ناحاملبق تر

 أرعش نيدشنم 0 ىلع م لاح

 كا لحا ام م موق 0

 نيرفاسملا ةحارأ تعضو دق
 الح الة دن رورسب ذا

 نيرباعلا يثاب لثم ضفر نودب
 انل شيعلا لبتتسم اذ لعجي

 ةريرعزسلل اضرغو ا[

 تدب يىقلا تمئاجلا ظعا ام

 تيرظانلل ةنل تناكو انل

0/5111 

 ب ا رب اا 5:20 ا تساسساسجاسسااسااس ا تا

 كب -- ه١

 را اسسس سس سلس

0 



 للا

 ام لكانت انس اننا عم
 تيرفاكلا لثمانسل انا رهظي

 ثيح نراككلا ىلا اولصو ةاعرلا مهتفرافم دعبو

 بلقيلا ةنيدم نم دترلا هل لام دار كو

 نتا ناكللا اذه نيس ًالئاق كلذب دشرملا هركذف

 هنارصع ةروص وروظ ىلع لح كيسذلا دترملاب ييسملا

 مل هنا لوقاف ةنع ءاشالا فضعب مربخا نأ ينئكوو

 نانا هيف را ل ةره . طا ذااةكل , ةيصنلل حاسي

 5 هاد ؛ لربتلاو ب بتلضصلا؟ 06 ىلا هل او صو 2 :عو

 ا ل هن ريغ هنطو ل 6 نأ دّئعاف

 مدي هذخاي نأ دأر اهنا ا ىلالاب ف لأ كالا

 هئاردزا دعلو ةصاخت 21 6 قيرطلا 8 هريديو

 اولاز امو , ردي نم يرش ولا قوف نم رف د

 لبلق بلس ثح ناكملا 2 3 0 لرامدقتم

 ةهيح 59 5 3000 انقأو الجر أو 2 أرف 595 تاق |

 سس

  رجوعسس ب سسسس ا سس مس اتاساللل



 0 دا يأن لاا
 كا ”هئاس انأو 0 ىونلا 4 لاقي 0 يفنأ

 لع مج قيرط ظاا ا هيك ةيوهسلا ةنيدملا

 ريصأ له ءايشا ةنالن يلع ..:روضرعب لاجر ةنالث

 ١: ما هيف تومأ وا يناكم نم دترأ له وا مهنم اذحإو

 اهايزر يما |تينكا ىناب يل ذل وع ىيجافم با

 للا لعيوب تو ىلا كاي رعم القار
 يل بمسانم ريغ يفطو ناب ربدخا ل ول ينا ينانلا نعو
 لجال ةنكرت عفان ريغو كل ذك ناك ذا نكلو ةتكرت ال
 يئايح نا ممتبجاف ثلانلا نعامإو قيرطلا هنه

 مِأ ملل تلقو ةلوهسب السا ال ىتح اريثك تفلك ا

 رطنحا مكيلعف رق لع راوجلالا عضو يف قحوكل سبي ظ

 0 نأ
 0 5 لاقي ا ؛ذلا ةثالعتا كل نأ مث

 اهيا نإ مه مهثويبس واتس لش ّش 35 ا
 سسسسس سسييسللا  ممسسسسلل



 نر. رثكأ لزن لو ةثالث ؟دض دحأو لزاقتن انذخا من

 8 موفر اا ضعب يلع |وهمر ىت> تاعاس ثالث
 ا اوبره مهلعلو مولع اضيا ا

 نأ دحإو دض ةثالث سفنلا ميرك لاقف . سود وعم
 نرا ريغ تنسحأ دق قع ل يونلا مع قرفانه

 قحا ١ بناج ىللعوه يذلل 1 الكريثكلا وأ ليقلا

 تماق نا ىاق فاخيال ثشيج لع لزن نا ليق ةناف
 (ضيأ كأرقو ؟":5الزم ييطم انا كلذ يفف بدرح لع
 لتت كو اشيج براح دق دحإو نع خيرإونلا ضعب يف

 ينايف خيرصت ملاذا. سفنلا ركل اقف .راح يحلب نوشمث |
 كلندعاسل دحا

 يذلا كلللل تحرش كيل نت , نذل يوقلا
 ةروظن٠ ريغ ةدعاسم يفدعأسيو ينعم هنا تفرع

 ينيفكي ناك كلذو |
 يلوا كوجرا قبلي اك تلعف قام نمل نزلا 0

 ا ظ ْ
 ا

 هو وبسس صضظذا 1 ااا م م مااا ا

 50656565611 لللااااااااااااااااامامامامالااااااامالالاالاااللاااالااااأذذأذأ||أ]|©ة>|]*أ* انااا ماما وسو“ 1
 7 يس سم ا مس ل حس سمح سل م - حسسم م مصمح مشمس: 0 - غ1 امم
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 ك1 2 هلا اك لاق هدف ةلئاتواةذخأ امردعبو كفي
 يياشروأ |

 فييس دحال نك فض 3 ىتبل ىوقلا

 رساجتب نا ةنكب هل اعتسا يف ةفانحو ةبسانت دي هلو انيك |

 فرع أه :لعاف مالع نم ٠فاخيالو كاالم ىلع 4 هيد

 حورلاو ماظعلإو للا عطقبو لكيال هدح نال ةلاعتسا
 ا: تع نشا

 عم بمعتل ل كنا نم بجتلا يف . سفنلا ميرك

 اليوط أتقو تبراح كنأ

 يدي يف ويس قحل ىح 36 دف .قح ا" يءتلا

 نيي نم مدلا لاس ذإو يارذ نم ايمان دحإوك اراصف

 0 رثكاب تبرأ >< يباصأ

 قدح تمم اق دتف تلعف أم 5 سفذنلا م

 كلاتفر ن. اننال انتفار " ةيطختا دض ادهاجم مدلا

 هل ةحارا مهدنع ام اوطعإو ةحارج |ولسغو ةوذخاف



 م

 ؤ هلو ارورسم سفنلا ميرك نراك ذإو اعم |وتلطناف
 ع ىناب 07 نطو 00 نا ل

 : كلوا ةرينك لئادسمةلات الفال ورع كيش #

 1 | كه تدئؤزف ماخلا دالي نم يفنأ لاقف ِهنط

 | دالب عف عقوه سد نيالا 0000

 كاللا ةنيد١اييف ةعئاولا لحا حاوسلا كلت يف مالظلا

 | لجر اني ذآ ل ل يأ يف : امأو ّ ةباجأ

 يذلا يب ٍمسملا غ|ع اع انربخاو قحاب مكتمل هللا

 ظ ةدالوأو رمأ كرت ارت فيك ينعي كالا ةنيدُم نم حاس

 ا نلنق 00 | ةقثيررقل دقو ةحايسلا 2 عرشو

 ام ىلا ىب هنأ فيكو ررتس ع هيتموأقمل 0

 / برلل لزنم لك يدين ع ليقو هلصق

 ؤ دق ةنأف ةيومسلا ةنيدملا تاور ل هزصوطب

 ا ب - ٠ قوبلا توصب كانه لب ناب حرص
 | تار ازا تنر فيك ضيا لجرلا انه لاو كحل

 ظ
 ظ
 ظ

 ظ

 ل تح جيب تكا سس حاج هدص حاسس هحاتح نحو محصن تسع
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 يقلا ةيبهذلا بايغلا نعو هلوبقل احرف ةيوعسلا ةنيدملا
 نا تفولا ينزوعب ةرينك ىرخا هايشإو اهب لبرست
 ةصق لع صق لجرلا اذه نا لاجالابو اهنعربخا
 م و ةراثا يفتقا ن ١ يبق فيلت قدح و هراغسأإ او... وهيسلا

 ىلا تلصوو اههنم ُثملفاف يعدر ىلع يتأو يبا عاطتتما
 دحتا اذه

 قيضلا بالا نم تلخد له .. نفنلا ميرك

 نا انربخا لجرلا كلذ نال من من .قحلليوقلا
 نم فيرطلا لخدن ل نأ 0 اك نوكي هيش لك
 فيكي رظنا ةيسملل ىفنلا ميرك لاقمث .بابلا

 لك ىلا اهتطسإوب ةلصح امو ٍكلجوز ةحايس ترشننا

 نادو ٍصاق

 يبسلا ةجوز هذه أ بلل اي . " يوقلا لاق
 ةدالوا نابشلا هالودو معن سفنلا ميرك باجا

 ةعنرالا |

 - ا م

 20000 تادسا ةا سم ح ت-



 مسا

 ظ أ نزع 58 6 يونلا كيرلا |

 ةراثآ نوفنقي اح مثو مث . سفنلا ميك ظ
 تفكو ايبلق احرف ينحُرفي اذه نا . قلل يوقلا 0

 ظ اوبا تعننلا كلوا ورظن دنع حلاصلا كلذ معني
 ةيومسلا ةنيدملا نأ أوبا نولخدي ةحايسلا 3

 نرال هيزعي كلذ نا كشال . سفنلا رك
 صالخب هحرفوه هسفنن صالخ هحرف دعب ظظعالا حرفلا ٠

 ودالو ١ أو هتارمأ |

 عمسنل انه نع نولكتم ن مي 0 يوقلا ظ

 الما كلانهرتتلا دحإولا فرعن له ياوب أر ظ

١ 
 ف | مهسفنأ نوقرعي مهنأ ن ..اضت الأ - نيفنلا نك ظ

 فيكق كاذ ذإو ةداعسلا لاح يف مهاب نيوحرفي | ظ
 ظ ناأبو فنا مداعسإ نوحرأ -رغيو ني ا نو“ ةرعيال ١

 كانه ىثال.ث ةبارثلا هذه نا عي انراَرعا م ءايرقالا ١
 00 1 رطب رك جل 0 نأ ريالا

 مل 2 2730734-12: 3م مس ل كال ع ل ع. سس ع سمسم رت. ب وسم دم ع هس وسو دم



 كلذ مدع نم

 لهو.ةيضنلا هذه يف كبار ىرا ينا .قحل يونلا

 غب ييورش نح ينلاستل ىرخا تالاّوس نالا كدنع
 ظ كمل

 كلناب كمإو كوبا صخر له متن .سفنلا 27

 اهاك است

 يناعنقيل لئاسولا لكال هتسا لب الك«ىحل يوتا
 تييلا يف ةماقالاب

 دضلؤقي ترا اك ناك اذاذ . سفنلا

 ةجارسلاا

 لول ينإو ةلاطب ةشيعاما الات . قلل يونا
 تالا لاح تنقطا .١ لدكلاو يتخحارنلا ىلا لما
 اضياالاقاذامو. سفنلا ميرك 2

 رثككلاو معن ةرطخ قيرطابنل يلالاق. قش يوقلا
 مالا فارمخ
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 | قيرطلا هذه اذامل كايرأ له . سغنلا رك
 1 ةرطخ

 ظ ةريثك كايشأ نموصع كلذ معن ٠ 0 يونلا

 ىضفاو ثمح سأيأ لة ع ىيناربخأ اىماف

 0 ! جرب تي ةأم هر لجوي ةنأ الاتو قددخي

  لوخدلا لجال قيضلا بابلا عرقي نم أودري
 | لج نعوةلظلا لاقوة د

 د لجر ةثالدأا ةرباحلا نعو ا نعو ةبوعصلا

 ظ ظ ناطيش دجوي ةناالاقو ٠ جانسلاو مطخإو مدلا

 داك ييسملا فترأف عاضنالا يدأو ىلأ ددرتي ثيبخ

 لالظ يدإو يروبع نر. 0 : 0 كله
 || ثيحو مالظرونلا ثيحو ناليغلا ثكف ثيح توملا

 كأ أرشالا او دئاصملاو ريل خلا م دلل

 00 ألا - كشلا 0 نع اضياالاقو

-- 9 

 20--_-1اامبعابعحااالالللالا7لالاااااةهاا اب (|]؟]|#|>#7#717># 55 ص يي ممل

 اح ص سس سس ص جس سا. تس حس تصح سس د. سس سس سس ص خس هل اس سس سس حا سس ب سس سس صح هس



 ا

 ةرامخ يف ينل ناطيشلا لاعا اهتسم ينل ىلا
 يرحي رملا اذه نابو لرجال اره الإ اري اريخأ يللابو

 ظ
| 

 ةيوعسأ | دالبلا نيبو ينيب

 ظ ظ رخآ ١ ع يشالاق له .سفنلا 1

 ظ اهيفرثكي قيرطلا هذه نا الاف من . تل يونلا

 ؤ 00 0 00 نولضملا

 10 رك
 ركلا ويلا 0ك يناربخأ . قل يونلا
 نعو 0 د وما
 | قلملا نعو يل نونككي نيذلا ساهدو قيطنملاو يجادملا
 ةلئاما اهريذلا لهما نعو هكرشب ىنداطصي يذلا

 لهما ذي ةنم يذلا بابلا ىلا ىتح مدقثإو ريتاف

 || ةيواهلا كلت يف زو لبحلا باج لع بابلا ىلا



 كلذ دنع انمالك نه اغرف لهو |

 نم ه نيرينك نع يناربخا لب الك ٠ قل ال يرقلا

 اًملع اًيناج اوربعو قيرطلا هذه |ورينخا دق نيذلا
 نع اربخأو ١ اريك هنع ريل رجلا 1 لدشتفم 57

 ] كللت بس مزراب مهنا أو م ظ

 ّضعبلا يفاركذو دالب١ لك اوعنفا ىتح قيرطلا ال

 5 لاو فا ا نعذللاو تنامملاك متين

ٌْ 

 | سان 0 مركلو ةواصحي نا مهكميام |

 ةباذا اذه ريغ كيلع هرعت لدن نهلاروكا
 كبلتل

 ل لاقي لجر نرعاثدحت من . قلل يوقلا
 1 ةدرفنم ةقير ط٠ ناربنخأ | فيكو اكتاس نراك فئاخلا

 ظ
 ءاج لا فيعض نوونبلا م لسا محتل



 ام

 نا الاقو معن قيرطلا يف اًعوج تومي ن كا

 3 دق يذلا ةسفن ىسملا قرغ دق ةدايزب ةنعربخملا اش

 ل
 ؛ يك ةريثك بئاصم 0 رملا 3

 5 ار

 ٍّظ
 ا 0 يوغلا

 د ال 3 ينال رابنعالا ةعيدع ةلاق ام تقدص كلذ 02

00 
 ظ . كلاي 0 ذأ فلل عكا رسل : ا مك

 تحررت 0

 7 9 ا نمد 8 7 قيرط د 0 صأ

 اةعامش

 1 اطعم :
 ا ا ع ا رو
 1 نا 0 راهم ادحأو 0



 ضرر

 الو فوخ هبلقب لي ال ذا
 اهمار لق ةحايس عزب مدن

 .فوافع ّصنب هب طاحا دق نم
 اهمارض دايدزاب ىسم باخ دق

 لا ةعلق برخإو دسا نم فاخام

 اهمامإ دينعلا لتق لب رابج
 انقوم امججر اناطيش َشخي ل

 اهمالسو هسفنل ةأيحلا ثرأآ

 دض هارغا نم لوق قدمي ل ذا

 اهماهوا قطبلق ةحايس

 باجي فسيح ةروعملا ضرالا ىلا اولصو مث ظ

 املا اهالع دق ناكو اهيف نيراملا لع َساعنلا هول
 0-0 تأ فل كاملا ضعب 2 ا 4 كوشلاو

 طظتيتسالو 0 هنأ ليق 0 ادحا 0

 را سغنلا ميدو 0 , 5

 داع 99 0 او 7 5 رم وللا



 كا
 تيجو مدس ل سس سس هج يسمو مم

 يس سمس ا سام ع مسي يحمس

0 
 - #0 هم و 0ذ11ذ1ذ1ذ1100 000 ا6ه101ا

 ل هدب 30 5-0 7 0

 |( رذدتب 1 ميجعب بدلق أو بط مهنا ريغ ارطخ 54

 دا عراف: سن لح ٠ لكم عاطبما اذ

 ا و ق٠ يونلا رظن تحن ءاجرلا فيعضو

 مانقو ٌبابض مهلع عقو ىتح ضرالا هذه يس ارينك

 دم ةبحاص دحاولا رظني نا اوردق دكلابو مظع

 :نيشامريغ مالكلاب ضعبلا مهض.بب ملعتسي نأ !ومزتلاف

 ءاثنلا | اع اهمال اذج اكتم ريما للكو نينلا'رظعب

 مهنا الا بلقلاو لجرلا فاحن اوناكن يذلا دالؤلاو

 0 مثدشرأ نم تادلك ةطسإوب

 تناك قيرطل 1 رمدتنلا |وغاطتسا لوكات

 ضرالا هذه لك يف ن كيو ةواخرااو ل>ولا نم ةرسع
 اولمجل ءافعضلا ةحارإل لزنموا دحإو قدنف الو ىنح

 رجح أ قب ةبلعب دحأ اولأ رثعي ام دنع نودهنديو نونكي

 دالوالا يصبو هيف يذل ها صوفي رخو

 | 0 7 3 5 8 ل سس يي يي سس | سس سي يي ييييييبييييب ب بيب يس سس بسب سس لااا



 يم 7 0 لقورخالاو عمنا

 َ كلما كلذ دعب اولصو مهنا ريغ ةنم صلقلا

 ةنيزم تناك امال ةحارلاب نيتاسلا ةلعإو ةّراس

 اضياايف كراكو دعافملا ةدهض ود
 برع ناكلا انه ناكف نابعتلا ةحارل ةحارظ
 عمو قب رطلا ةقشع٠ نم 01 اوداك مهنا نيمياسلل

 نوعدي اوناكو فقوتلا ع 8 كأي | اك

 ٠ ةرارجب مرحي ناك يذلا دشراا ةئيصنل اعاد

 ء نتقأ دنع رثكأ اوعجتتت فو 1 ا_عينكو راطخالا

 دصقلاو نالسكلا ةنيعم ةلظملا هذه قاتم احسلا

 اوجحايريل كلذ. وأ ما اذا نيحتاسلا ضعب قل

 يل كنع

 مها لح يف تيأر متايؤرلا
 ١ ناككلا اوغلب ىتح ةدرفنلا ضزرالا هذه ف اوزانجا
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 . بههسيسبي سي < سس سس سس سس سي يي يس و مح بج



 د وصح مسمسسملاا

 000 ا لضيب ن ١١ ةداعلا ترجح ثردح

 | دجَو اذا ةلضملا قيرطلا زبه نا ردق دشرملا نأ عمو

 هبدج يس ناك هنا ريغ فقي نا ١ مالظلا يق مزتلارونلا

 ةدعتبملاو ةيوعسل | ةنيدملا ىلا ةهجنللا قيرطلا لكةطراخ

 جاو نافوصلا نم خي لذا اض لمشاف اسمع
 اذه ع لع نأ نم هنارذجي نيذللا ةتطراخو ةباتك

 أوغ غرو أنه هبط راد دى. اعل ل ول و نسل ىلا ناكملا

 قيرطلا فرط يف يف ليل مانا نال: لاح يف اعيج

 ةيونضم دا ةئالام اهقع ني فرعيال هوه فظنالا

 نم > التاق سفن 3 ا 3 نب كاسلا كالعمال رح

 دنع ا_معجاري هزه 0 ل هراخ ةعم 5 و حوسب

 هذه يف إوفلطناف .اهكلسي نا ةمزلي قيرط ةبا يف هكش

 بناج ىرخاةلظم ىلا اولصو قح ةروعس سلا ضرالا

 اهدحال لاقي نراذللا نالجرلا عيطضا اهف كل
 يف دما اذه ىلا اغلب دقو .رساجتلا 8 كماجملا

  مممسمسسسس سس  سسا
 000700 ممم + ب2



 ا دوال اهرظن ا 5 0
 رلاح يس اناكنيئانلا ن ١ ولع مال مس دور امزهو |

 ظ ينكر نومدعتي 006 أخأم أورواشن مث . ةسيعأ

 ينانلا ىلع اوددعاف اهظاقيا نولواحي ما اهتابسف
 | وس راك ن ١ طرش ىلع ْن 217 معن 0 4 اذا |

 ظ مكي 1 ةضورعملا 5-0 ارلاب ا وسل ن :.| هه

 نآف هيسأب ا كك تبعا ت نيل - +رلا أودانو أو ا

 را امك رح مث بيجم ع نكاح دعا

 3 ا 3 لاف الظن دو لل
 رخالا لاو ل كلذ دعوا رهف يلام 1 5

 2-0900 7-7 ل ىلع ةردق يلم عا دهاجا 0

 | ىنعم ام هي ع /اق مث ٠ دالإلا دحا كلذ دنع

 ( واانئيدشاءتبرض اذإو نايذهي أه دشرملا لاتف .انه

 لا ينل انه ىلع نابي ناك اهم را انين لل



 جاومأ هيلع تدبزا ام دنع ءامدقلا دحا لأن وا

 دوعا ظنيتسا ال بكرملا ةيراس ىلع متان وهو رجلا
 نولوقي مون يف نوملكتي ام دنع سانلاف دعب بلطا
 | .ناهالاب وا لقعلاب ممالك ى ع مالو تاكافبك
 | او . اهتحايس يف ًالبق ناك أك نايذه نالا اهمالكو
 نويصيس مهنا حرملاف ءاننعالا ودع هه نيذلا حوسي
 ةروعسملا ضرالا هذه نال نيرشعلا نم ادحإ أوالا انكم

 امنا اهو نيبتاسلا ودعل ةريخالا يللا نكأمأ ضب ند
 سس سس ا يي ب م ب رب مس

 ةلوهس رثكأي انردغت !ببرتث قيرطلا رخآ يف ةعوضوم
 | سول ةالهجا 2لوه بغري ىتم ودعلا لكك ةنال

 / ١ انس نك انرم عدو م 50
 ظ 0 برقب ةروححلا ضرالا تعرفو دق كللذلو
 | نوحناسلا زرت اف ةحايسا اك هبرتلابو ة ةرومحملا

 د يق اقرغتسا دق نيذللا نبذه اك ل ثدحي ك1

 مدقنلا نوضلفلا دارا من .اهظقوي نأ اد نكيال نح 3
 سسسللا



 ظ 0 ءوضلا لعشي نأ مثدشرم 0 مهن آلا نيدعترم

 | رونلا ةدعاسم مقيرط نم يتب ام وكلسي نأ ميكي

 || اغينك ناك مالظلا نا عم 4:دعاسمب |وبهذو لعشاف

 || اوتحرصو اذه نونذي اواهش هال انا 1 ل
 ١ (قيرطلا مم لهسبل ةريعاقلا بجي يذلا كاذ ىلا

 ظ بابشلا' 07 جيرلا 3 زانجا ام دعبو

 || الإ ةروسملا ض)الا يف اولازي مل كلذ عمو هاوهلا انصف

 | قيرطلا ىلإو ضم ىلا دن زا اوردق مها
 | برقملا ملوصو كبعو 4 5 | مهلع ناك يناا

 0( ةناك [زيع اًوص ماما وعم ضرالا هذه مونت
 || مهويعب اوقدحأ ممدقت دنعو مظع رمأب لقفم لجر

 هانيعو هانيو هيئبكر لع لجرب اذإو ممادق ام. ىلا

 ظ كلذو قوف ترما دخاو كفاك هل ةناراظي تاعفترم

 ١ لاق ام هزار || ىردقي لما ريغ أوبراقاف ةرجب

 0 ذخأو ّ كلذ كين ىو .٠ . ىتنأ هي ودب و ناسف



 ًآلئاق سفنلا مركةادانف ةيومسلا ةنيدملا وحن ودعي |
 ىلا نظا امك هاذ تنك اذا حادي كلقفارن انعد |

 || ةنامالا امإو .هيلا اورتنا ىتح فقوف .ةيومسلا ةنيدملا

 ئونلا لاتف لج لا اذه فرعا قنابل اه الدقم

 ىهو تباثلا ةمسإو ينطو نم نأ لاقف .وه نم قيل ظ
 ام دعبو هيلع اوه سو ةنم إوندف هيف كشال حلاص تاس |

 مث . هيلع سو حرف : مهم اذحإو ناك ةناثالا نا فرع
 قيرطلا هذه ل ذ حرف ١ىننا لاق

 كيتبكر ىلع كايا يقئؤرا اضيا انإو ةنامالا باجا |

 حرفو معث لاق اذكه ينتيأر لله لاقو تباقلا راف
 كولا تلا 0 لل اذامهف لاق كلذ نم ىبلق

 بستكن اننابو انتي رط يف يما لجر دوجوب تنقيا

 كيار بيصي نا جتنبا يفنا لاق . ةّراس ةبحاصم
 دق لاق. . يئابرقا اناف كلذك نكي لنا نكلو

 لقلا اذه م كلئاتهإو كفوخ كرا الا تنسخ
 ا سيسي بيبي يس سيب سي سي سس ببي ببيبيا-انانلاابب

 141700 سس



 لا

 | ديس ينبع غب كقتريس نسح يف يار تبثيام
 | لاق . اياد يتنملا ناسنالل ىبوط لوقي ةنال نيحتاسلا

 | ىلع كلبح اذام ينربخت نا كوجرا حا اي قتل يونلا
 ةيصوصخ ةيمن كلذ ىلع كح له نالا عيكرلا

 ظ تنك اذيو ةروعبملا ضرالا ينهذه نأ لاق « اثيدح
 نم ٠ كفو اد قيرطلا رطخ ة_ تأت اهيف ايام
 |ولول ل متجايب يف دحلا انه اوغلب دف نر صئاسلا

 مهردي يذلا كازا جرن يف اضيا تلات اوكلمأو

 ا ند ٠ نال ةنم نوقياضتيالو فيدع ايوب سيل هنا انه

 | نوفسيو رورسو قوش كلذ يف ىدتبي مونلاب ىفوتب
 ظ تراظن له ةنامالا أس مث ضرملا ةونل ةلوهسب ممسفنا ْ

 : -- لاك ةلظملا 0 تا

 || انآ اخي كلذ فر ٠ ناري قح لإ

 ةليرظانا 3 ةلبرسم هأز ا كلما

 ا



 يقوتايشا ةبالث لع تضرعو نسلا يف ةمدقتم اهناألا
 ةرحاسأأ هذه 6 رع اورو اي هيضهو اهو اهدسح

 رفص للأو د ناو انازعت ةغربك كلذ لا ىنخيال 31

 ترذ ابنكل مإودلا ىلع اهتمواقف انا اما ضيا فكلا

 لابت ملف لكقح تظنغاف تيسبتو يقمواف4
 َتدقنا اذا ةلئاف ىرخا ءايشا ىلع تضرع مث كلذب
 ةرداقو ملاعلا ةالوم ينال اًديعسو اريهش كللعجا يل
 . ةلطابلا سا تلاقف اهمسا نع اهتلاسف . كلذ ىلع

 اماقيلقب يننيزالف يف امإو رثكأ ١بنع ينهّرناندو
 تخرص .:راتعنترملا ٌكسديبو متيأر أر ابك تمكر مم رم

 تذخا مكي دنعو نيعب ناب دعو دق نأ اهل

 ينال يايا وصياخل هللا تركشف ا_غيرط يف ةلطابلا

 نا تدارا يرحاب لب يريخ دصتن لل هاب دكر
 اهدصق نأ كلشال ةنامالا لاق .ةحايسلا نع يننذت

 ا نا اك ل ضار نقر انذ فراكا ا
 هود سس سسوس ورسوم سس سس تسل



 | لئام اهولو ةليجو ةليوط تسيل اهع تأرقوا
 / ال ١لاق .كلذك أ مال تبصا دق لاق ةرمسلا ىلا ||
 | لاق. ةلمج لكءاهتنا دنع ةمسبتم نيل مالكب لكنت ||
 أ اناننم كيلو الاف .انكد لمتتاهفل يا
 ْ ةيقب اماكماردلا دعتوأ 7 أرم 1 ريم و اهيناي

 | اهروض نم ناك اذا لاق .٠ اناوصرثكأب اهتروص
 ظ لاق بضم انرط 2 ا ا أرّوصم

 ظ ْض درالأ هذهو ةرحأ س ةأرملا هزه ا خرشتلا 2ك

 ظ مدقي نك اهنضح 26 ةسأر كئسل ندو اه در وتس ةروجحس

 2 س ع

 ْ اودع بسح اطاح ىلع هنيعب قد# ندو ميذلل ةقنع

 | 4:6 عي نيمتاسلا هادعا م نيذلا ءاهلاب لوعتو هلل
 | .ةحانسلا نع نيزك نيا تداطا 0ك ارقد
 | اذه ةرات نياسلا اهتانب عم اًءاد عبتثو ةيلوضف يثو



 ناكأمم لخرلا بطاخف ةمشحلا ةيدع ةروسج ةحيبش
 اينغالا جدن ايكأو ءارقفلا نيحئاسلاب اياد ئردزتو

 || اتسح هيف لوقث لاملا باستكا يف ةليحوذ دجو نأد
 تثعّدا دقو تامدانملاو مثالولا بحتو ةرواجلا لك يف
 انايحإو ضعبلا اهدبعيف ةملا اهناب نكامالا ضعإ يف
 لغم جالص دجويال ةناب حّرصتو لوقل اراهج شفت
 اهوبحا نا دالوالا دالوا عم نكسن اهناب دعتو اهحالص
 لجل ابنك رم بهذلا خيتو طنف اهوظعو
 رجالكلاو :اقازو سب نا سحتو رابغ هناك ضعبلا
 ةعبلا ةسعتالو سمابلا + رم ةفطألا]و اهنف نحيل
 نيذلا رثكأ بحتو امئاضب حدمت ماودلا ىلعو
 اوعبت اذا كلامو نا: ضعبلا دعتو أنو: سحتتس
 فولا منهجلو افولا ىنشلل تبلج دقو !هتروشم
 امايا يتمواقمل يتداعس لظعا ام تبانلا لا. مث.بفرلالا
 يناصوت نا ةعمزم تناك .ةبقاع ةيا ىلا هال



 ةريثك تاوهش ىلا كتبذج دق تناك اهل لاجحالاب

 :1 ىلا كالهاو بطعلا يف نانلا قّرفت ةرشم ةيبغ

 ظ ىارتيل سادو ةبر مسج نااذوم 0 يفلا ا قو

 اهاردما لج دعا معيالو ةحلاصلا ةحايسلا ةشيع

 ظ 1 0ع 0

 اني دا 5 نب نوح نار 3 هذه ع

 رطخملا لضعأإو 3 0 ادعالا رثك 0

 رشب اهبردب سيل ام اطخأل قيرط نم 1

 راتسا نناعا ةعولاب يف ثوح ضعب داطصي

 رف بازبلل ليق دق اكرفكو'نم ضعبلاو

 ةرومسملا ضرالا ىلا |وهتنا دق كلذ دعب مهيأرو
 ٍ ناي هتم اوناك ذو ناعم اليل نفل ةرشت تح



 نازل

 ةرساولا مو مل دالبلا تناك ذإو ةحارلل اوغرفت

 صخر يومسلا كلملاب صنخت موركلاو نيناسبلاو
 | ذا ليلق دعب مها ريغ ريغ ءيشالا هذه .لكلاطعلا مش

 ف أ 0 00 تفوبو 00 تنز

 نيا راي 0 عمسل 8 د ناكو

 ] 00 .رعاربخم دحإو ١١ ٍبوأ اجيوزونا دق. نيرا

 ةييهدلا ف أونالا دنع | اوليقو رهلا وربع نذلا

 لبقم. تينا شيج اه نوخرصب نورخأو موبلا
 نيرخآ فنيتاس قيرطلا يف ن | ملعنف ةنيدملا وح
 م ورع نا ادق معرظتنم نال

 نم هاذ ا هزندلا . 'نلشمم نوحاشلا ماق من ع

 وة كد روع رظانب منيع تعت؛ و ةيوعس  تاوصأ 0

 و هىنب أورعشب هأاوز اند وا دالبلا هذه كعب وعمي

 لتعلل وأ كس ا! امك اعيش اونوُذِي و 89ش ةمار | شمل ْ

 0 السل دل هيوم هس



 ا

 || ةوربعي نأ .يتريعمزملا رمل نم [وقاذ م مماألا ظ

 | الح ناكف فوجما يف امإو ناسللا فا ارم ل رهظ |

 اكلنا تا ناكل اذه يفر

 | اضيا ثحيبو ضيا ةروبشأ | ملاعا خيراتو ميدنلا ذنم

 الا 5 رولا ةينك

 نضينيو ضعبلل نفقني ناك 1 مثروبع دنع

 || نيتاس اولخدي نأ ”ةداع ةدلبلا دالوال ن نا خالل

 | لكباهب اونابو نيتاشلل زاهزاتاناس سك

 .مركلاو نيدرانلاو (ةيغافلا ) ءانحا رهز 0
 ١ دوعلاو راو نابللا دوع لكو ةفرقلاو ةريرذلا بصقو | ظ

 نيحاسلا ايو تناك هذبب و بأي دل | لك عم

 | مروبعل | دالعتس | مداسجأ ت فد 0 هأد ام

 نورظننم كانه هاذيو نيعملا تقولامغولب دنعر وتلا |

 || ريراح ىلا دق نا ةدللا ذبح ادانملا ةءاسلا

 الإ تنل ع دسم

 ا صرصخب اهم ارم | نمضنث ةيومسلا ةنيدملا نم
 1 سس



 آ14
 0 ل م

 | ضرعو تدجوو اممع ريختساف ٌتاسلا يبا ةجوز
 يفاي أك هيف ناكو ريرخ ا اهيلع

 ناربخب ِكتينأ دق ةحاصلا اهيا كل ”مالس

 ةلبرستم هترضح ب ينفث نا اراظتنم اعدت تملا

 كلذل انوبرعو مايا ةرشع ىضء نأ لبق دو خلا باونأب

 0 | ةلوهسب ل ةبجلاب داح ةسار نابت

 ىتح آلاعف اريئاثانيور 5 |ميفرث امدامللا اهبلق

 0 أر الو .باهذلاب 0 مزأت نيعملا تقولا ىلا اذا

 روهجا لوا تنات اهنأو رضح دق اهتقو نا ةيجيسملا

 00 0 0 تعدربعي ىرأ 7

 ىلا واو ربل ل يلق حرفي هنا اذ لاقف املاح

 اهلعي نا تبلط مث . ضيا حرفغل سفن همسأب 2

 اهل مزاي امع اهربخاف رفسلل دعتست فيك |

 اموبحاصي ةايحنا ديق يف نيفابلا نأو تاطاينحالا

 ظ دقامدا مةربخأو م.كرأنو اهدالوا تعد مث .رهلاىلا



 ارح

 رق ماج يف موسرملا م اا جذل الن شمل

 تقروا ارديغإو مها اوس ل مغأو ١عم مثايأ اهرظنل

 | :اهاقلرا تيض حو اذديف 0 ليلقلاةارففلا
 هذه نم تغرف الو مهلا لوسرلا ءيجل 0 9
 تلاقو قحل يونلا تعد اهدالؤالو دشرللا تانلكلا

 | كلبلق ةمالست رييظأ ناكم لك يف 15 0 هل

 || ةايحلا ليلكا ىلم كييطعيف توما ىتح ايما كف

 نأو يدالوا لعرظانت نرا كلم سنلاو 5:٠١
 342 9 هان يقانب اما مٌرعف نوفعضي مهيأ

 || تبانلا امأو دعو ١| ليبكت نوتياهن 00 تانيمأ

 اره ا تعد مث اًباخ ةتطعاف
 أ, موي نووكل لاقف 41: !وي هيف شغال اح يلبثرما |

 (| كترظن اذا حرفاسو 8 : 7-3 ىلا كرفس |! .

 ظ تباجاف . كانح لابع تو أ قود روخلا نيربعل

 ناك افكشحل ةنال.باهذلل قاعشلال مأ تللبت ة|وس
 ا 08084يريمل-للل“لكفك#”

 ك7 7777 7117
/ 

 كس سا سمسا 0 0777" “< *”<7-1 سس سل
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 0000 كانه ىلأ ياهلا دذعف ي 71 سنطلا

 حاصلا كلذ ىنا مث .. فشنأو جاتراو ساجال ةصرف

 البق كرغس ن كايكتقل كلل انف اهعدويل فتقوتلا ريثك

 سرحاذ و لظعا كنحار ل4 ام اذه نكلو ابعص
 ىلا مث ٠ 5 || يئاي اه رظنتال ا 2 ةنال دعو

 تلاَق سول |١ فوخن | ةريزك ةقنبأ او ءاجرلا كتكعضص

 5 ياورد ل نيروكش انوكت نا ينبني أف

 احرطاو اريساف نينما انه ىلا ائاصو اّينا ذاقنالا كلذ

 ظ ةيامغلا اوحرأو وعأو فوخا
 ع ب تضصلخ دق 0 2 تلاق مث 0

 00 ا كوعدي ن 000

 باهذ موي اندف انرف لا كللذ كك بسلسل 0
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 || نيجرفتملا سانلاب ةمحدزم قب ةيرطلا تتناكو ةيويتتملا

 ظ نم ميظع روعج لباقتملا رهلا طاش ىلع هس

 أ باب ىلإ اهتفارتل قوف نم تلزن يلا تابكإو ليذلا
 ظ و نيذلا ةءدوم رهلا يف كلزنو تجف ةعيدملا

 ظ ةينأ انأ يف اهب ت : ذ فلا ة ةربخألا تاكل | امأو

 امهدالوا ذآ عجرف ككراباو كعم ا را

 ١ مرظن نع اهورظننم اهامحو مهاكم ىلا اهاقدصأو

 ١ تالافئحأ ١ ١ لكي تانإ# تلخدو تعرفو تبهذف

 ] دحر لب ىبسلا اهجوز ز اهب لخد ينلا حرفلا

 | اتوصف ١ و سفنل 00 . دالزالا ىب

 ظ موكامأ ىلا | أوضم انكم و احرف تاراذيقلاو جونصلاب

 ظ م ةيناث ةدلبلا ىلأ ريرحن درو ٍتقو دعو

 3 ةتببحا نمم ثا لق هل ليقو ةنع رؤقساو فئقوتلا

 | ةناب كربخا يكلف يتيلاسرا امإو زاكع لعولو ةتعبتو ||

 يلاتلا مويلا نوكلم فب هتدئام ىلع لكاتل كرظنتني
 سس تس

 || رعي

 آه



 قر

 ةناب ةمالع ةاطعا مثرفسلل كفن دءاذ مصفلا ديب

 تنفصقو نيعلا ىلع ةرجلا ترسك "لوب يتيقح لوسر
 فنوتلا ريغك اعد كلذ دنعف . ريبلا لع ةركبلا
 كدقننيسو تيعد دق ينا ل لاقو ةحايسلا يف ةءاقفر
 أك مل بتكي ن نا قمل يوفلا نم بلطو ضيا هللا
 . مل ةءاعدو ويتزاكع ألا مهل ةثروي يش 4 هل نكي لذإو

 سذلا ينثال اهنرواف ناتزاكعلا ناتاه اما لاق

 م 0000 ا

 ةسنن دعإو وفورعمو هداشرا لجال سفنلا ميركر ا
 ىلا دعب .جانحأ ال لاق رهلا ةفاح ىلا ىلا امو رفسلل ظ

 ينراطتنت ليخاو تابكرلا د كا انه نال نيتزاكعلا نيناه

 ىلا قوشنا ينا ةريخالا ةتايلك تناكو هيلع بكرال
 ريغص غلب كلذ دعبو .هقيرط يف راسو ةيدإالا ةايحا

 هءدخم دنع ِهقوي فنه يذلا لوسرلاب ربخ سفنلا
 جاي كديس نا كربخال تينا دق كل لافو لخدف



0 

 | هله لبقأو *اهلاب ةيجو نياعتس ليلق نعو كيلا
 اعدف ”كييابشلا نمرظا اونلا ظنو . يبلاسرال 2

 ظ نعل ذأ لاق مث . كل ذب ةزبخأو اضم :نلاريغض

 '!ةييغصلا يشن امأو كاك

 انا يذلا ناكل فب اهيلا جانحا ال ينال 0 :اف
 نيحتاسلا رتحال مت نا قست الو هيلا بسه

 | ةليزللا نس اهبفدت نا قل يوقلا اهيا كلذ

 لخدىنا دقورفس مويناكذأ 0

 ىلع بظاوا“” ةريخالا ةنالكت ناكو نيرخال اكرهلا
 يجد ةردثك اب هع , ربصل او نامثالا

 فروخ نكد ياي اكةلاسرلا دول تم اكو .ءاج درا فيعض

 كين بيرل موي يفكلملا ىل 07 فجترلا !هأ
 كيطعإو. . ككوكش 0-1 كصيا#ل احرف فن

 “0: 1 اج لقفتسي بدنحلا ”ىتيلاسرا ةقيقحلل اناهرب
 اليست كلاخ كلذ جا فرقا ريكا م الذ
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 ا -ِ كيا 5 0

 املبقيال دبعتسملا انفوخو ءاجرلا يف انذعض نأ بخرنو
 2 و دعب امنا ترق و ينال 0 ا 1 5 00

 ا 34 1 تان رخال لع .اهيلسفت ناضرعش
 انع اوعزن جطتسن لو ةحايسلا لوا يف اهانغضأ نال ايخ

 ردود نابلطي انباهذ دعب نايشفبف دعب اهف

 نيركذتم اههلع بابلا إوقلغت نا كوجرتف نوئاسلا
 ا تاكو رهنلا ىلا الزن اهيضم نراحاليو .انايا
 . ناهنلا تايل ليللا ضل ' ةريخالا ءاجرلا فيعض
 ذعلو ٠ ةتلاق ام دحا مهي مهنا ريغ ةلترم ةتنبا تربعو

 يذلا تيبلا لخدف ةنامالا بلطي لوسر ىلا نيح
 لوح

: 

 نأ ترما دق وهو كروتكلا اذه هدي عضوو نكس

 رضحنل موبلا اذه لثم يف عوبسأ دعب باهذلل دعتست

 . لوفا ىتلاسرا قل ةمالعو هيبا تيب يف كبر ما.



 لا

 || ةءاقدصأ ةنامالا اعدف .“ءانغلا تانب لك صحت هنا”
 يقئاما امو . اكص بنك ال ينكلو توما يفنا ملل لافو
 . أله نع لرو يفاي نم ربؤلذ يباهذ دنع ينبحاصتف

 رهنلا نا ذئتقو قفتأو روبعلل بمأت ورغس موي لل ألو

 دن ناك ةنامالا امإو .. : نكامألا ضعن ق ضان

 ريضااوذ هل لاقي لجر روضح هنايح يف بلط

 ةنايلكت ناكو ةناعأو رض هل 06 وروبع دنع حاصلا

 لعلو . ماعلا قراف انكهو . كلمت ةعنل أ نا ةريخالا

 | رلوسر يعد دق قال يوقلا نراربختا عاش كلذ |
 || تايلكلا هذه ةوعدلا تيبثث ةمالع تناكو نيفابل اك
 ظ مللاقو ةباعحا اعدف ."نيعلا لع ةترج ترسكنا“
 يف اريثك تيساق دق يفنا عمو يبا تيب ىلا بهاذ ين

 يطعأ يفنا.ويلا لصال ةتيساق ام لعدتلا مدنأ ال ويم

 نأ قئانحو ف 0 يف نيلي ن و يفيس

 يلا تابنلاو رات اداوم عرطت 5



 خلا

 كيب رافع دق يباب ل ةداؤش يخت . ذك طغت |
 ةبحلاص هباهذ موي ىلا النو . لالا ينيزاحي نم تانراخم
 تا لاق ويف ِهلوزن دنعو رهلا ةفاخ ىلا روج
 نبا لاف قالا ىلا واوصو-دنعو تومي .كلاكوش ||
 لعولجال قاوجتالا تتربع اذكهتو ةيواهاي كتبلغ |
 هلجو هسذلا تباثأل ءد'تنأ مث.ر 5 بناها ١

 لوسرلا ىلإو: . ةروعتسللا ضرالا يف عكار نوحاسلا
 | نا يغني لا يناي | وف ناكو ودب يفاحوتفم بوتكملاب
 أ عادم نوكي ا دري ل ةدبس نال ةايحلا رييختل دعنسي
 هل لاتف لأني تبانلا ذخا كللذ دنعق دعب اهف
 هذبخ يتلا درا ةقيقح يف كشت نا ينبنيال هلا لوسرلا
 اعدم 0 ١ كلذل ةنالغف
 كلبحاصا مل يفا عم . يديس اي لاقووللا سففلا رك
 قط ديغ هنأ. تلعن يلا 6 ينجحفن اأيوط أتقو

 ؛كنأ فزعا ذإو راغضدالوا ةسخوت# أرمأ تقراف



 راخر

 نيريثك نيا س ٍداشرا !دصاق ك ديب 5 ىلا عجرأس

 'ظ ينائاع رخغ كلنأ 2 لن كنع كلم سلاف دعب أين

 ْ نع مثريخأو كنرنحم ن نا عمزمو | ىل ثدح ام لك نع

 ا ةرضاححا ُي أ> _كتع ناكملا ااه ىلا ةمالسلاب يلوصو

 أ اهنا فيكو هتأرمإو يهسملا نع انضبا هربخإو ةليعسلا
 | ةيسيللاماج عاشوا و سر

 | رف نا مويا ةلملق يدنع لل سس كرو
 ْ  يعومدو يئاولص ىوس <يشال يرحاب وأ ىتلئاع ىلا

 أ صصوا ام دعبو . ممنتل ابل اع مهتربخا اذا ينتكو
 ٍظيقيح ناكف رهلا كيس لزن ةيضم نادو ايش تيباثلا

 || رهلا طسو يف تبانلا فقوف رهنلا يف ميظع تووكس
 اذه نأ لاتف ءطاشلا ىلا ةوعيش نيذلا ةداقفر 0

 انأ 0 دق هب ركفتلاو معن هذ نيريثكأ ةبعر ناكر لا

 أ ناتعار هلجر نال ةحارب انه ثفقإو ا كلو اغي
 ا ا ا

 ممم بسسس ند يسع سس يل

5 
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 211 نا اتح )1/5 ني ندرالا ليازمأ ونب رغاني

 بهاذ انا اب راكتفالا نكلو ةدعملل درابو ناسُلل رم
 ةيناثلا ةفاحنا ىلع يترظتنملا بحراملا 5 هيلا

 ا ل ل
 | ارز يدلل ىلا كللذ ىرال تفاخانإو تضم
 كو ل يلجال هلع قوصبملا هجوأا ك كلذو كو ثلاب

 كح نأ ماذا ينكلو نامل ابو عمسلاب ىضم ايف

 لق .هب عتتأ نوم ةرضح يف نوكاو نايعلاب شيعا

 يف ولعن ثا تير اقيحو يلبر نع ثيددحلا عامم تبيبحا
5 0 000 

 يل ةتوص ناكو روطعلا لك نم ٠ ىلحأو مث بيط

 0 رون نورظنني ام رثكأ ةهجو ترظننإو ةذل

 ىهو يئافعضل اًجالع ةنلعتسإو همالكب تيذنغا دقو
 هتيرط يف يناوطخ نكم مثالا نم ينظنحو يلدضع دق

 ةنوق تشالتو ةهجو ريغت ةضوافملا هذهب وه اذيبو



 ل

 باغ كيلا تأ ينال يئفذخ لاق ام دعبو ةيناسنالا
 يضارالا كلت ةيور دجمو هاهب نم هل ايف .مثرظن نع
 لكبو نيفرملابو نيقوبملابو تابكرملاو ليخلاب ةمحدزم
 مثدوعص دنع ترياسلاب نيبحرتم فزعلا يبراض

 ليما ةنيدملا أ نيكد

 لف ةيجيسلا دالوا امإو ايؤرلا بسحاص لق
 مهنأب تسعمس يب لنمو و راع ىد كانه كك

 ناكلا كلذ يف ةسينكلا دايدزال نونوكيف ءايحا اولازي م
 دعب امف ىحاونلا كللت ىلا باهذلا يبيصن ناكنإو دم
 نآلا امأو ةنع مالكلا انعطق اع ديري نم ربخأ ىلعل

 هللا معدوتساف

 ىمتأ
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